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Resumo

O coeHlcient.e kappa

pondera.do

é tulha IT)edida n)uit.o utilizada.

pa.ra. avaliar

o gra.tt

de concordância entre exa.inhladores. Desenvolvida a pal'ti!' clo coeütcientekappa. ela é
indicada pat'a a análise de avaliações feitas ern escala ordinal.

Supor(]o que o grau de concordânciados examinadorespossa variar coi-nas cal'ac
teríst.ices de cada unidMle amastral ou até n)esmo dos próprios examinadores. foi proposta

iulla.modelagemdo coeficientekappa ponderado, que adn)ite a inclusão de covariáveis. O
1110delo
proposto, mssirncomo os modelos linearesgeneralizados,utiliza funçõesde ligação
para tnodelar as probabilidades de classificação de cada juiz e posteliorniente o coeHcient.ekappa. ponderado. A estimação do modelo é feita a partir de equações de estiillação
a'pn pl' n li 7 nd n q

Este texto apresentaa teoria da modelagemdo coeRcientekappa ponderado,bem col:rlo
macios em S e SAS para a estimação dos modelos. Apresenta também-r}
uma aplicação com

Abstract

The weighted kappa coefbcient is a. descriptive memsuie tised to evaluate the degree of
agreement an)ong exarniners. It. was developed from the kappa coeflicient and it is suitable

for the analvsls of ordinal scale evalilations.
In this dissertation, we present a i:rlodelfor the weightedkappa coefHcientthat admits
the incliision of covariates. The covariates may indicate judges or san)ple tmit cl3mac

t.erist.ics.
We llse link fiinctionsin order to modem
the probabilitiesnssociated
to each
.judge evalliation an bater the weightedkappa coefficient. The model is estio)ated by using
generalized estimating equations.
This text presente the theory of the modelling of the weighted kappa coemcient, as well

as macros in S and SAS for the estimation of the modela.It algopresentean application
with real data.

N'lodelageri} do Coeficierlte

í<a.ppa Pondei'ciclo

2

e(mações de est.Iniação gelleia.liza.da.sci'fada.s poi I'laJ g e reger elli 1986, a. moclelagel-r}clo
coeficiente ka.ppa pode sei in)pleirientada.

Neste t.exmo,a.presença.Rios\villatécnica de nlodelagen) clo coeficiente kappa pondel'acto.

que é urna extensão do coeficient.ekappa, corei a. utilização das equaçõesde estimação
genela.lizadas. Nest.e Gapítlllo, descrevemos iinl estlldo realizado na. Universidade Caínilo

Castelo Bl-cinco(UNICastelo) pelo l)epartan)unto de Odontologia. em qile a tltilização cla
nlodeLagerl}da concordãJ)cia ent ]e os exarl)inacioresse fez necessária. Ternos o berraconhe-

cido coeflcient.e
kappa cl'lado])or Clollen(1960), que é um indicador usual para mensural'
a concorda.meia.
entre exa.lninadoresquando a medida é feita numa escala nominal e apresentml)oscorri maiores detalhes o coeficient.ekappa ponderado proposto por Cohen ( 1968).
que é utilizado na mensuração da concordância entre examinadores qliando a n)edida é
Rifa nllma escala ordinal, que é o foco principal deste texto. No Capítulo 2, trazemos tisna
breve explicação dos modelos de qtlase verossilnilhmlça propostos por Wedderburll (1974),
enfatizamos os t-modelosde quase ve]ossiinilhança multivariada, que são uma extensão ]la-

tllral dos modelos de quase verossiinilhançae apresentamos a solução proposta por Liang

e Zeger (1986) para solucionar pl'oblernaspráticos relacionadoscom o uso (lesõestnodelos. Também no Capítulo 2, citam)osos métodos iterativos de estimação dos para.metros.

No Capít.ulo3 apresentamoso ttlodelode regressãopala o coeficiei\tekappa ponderado
propost-opor Gonin et. al. (2000), descrevemosmsequações de esthlação propostas para
estai:rlain)osos parâmetros do modelo, bem como as estriituras de covariãncias de primeira
ordelll que dão consistência às est.ima.uvas. Filaaln)ente. no Gapít.ulo 4 t.elrlosa. resolução
do p['oblet-nadescrito no Capítiilo l cona ]]i a explica.ção detalhada dos rest]ltados obtidos.

Esses ]esiiltados são obtidos com os programas eil} lingltagem S oil em linguagetn SAS
a.plesentadosno Apêndice B. No Apêndice A, apresentamos algumas prol)Piedades(la.s
e(l\loções de estimação.

R.ogério lillscit.to clo Pia.do

IÀ }E-USP

3

\lo(lelagerí\ do Cloeficiente [<a.ppa Ponc]erado

1

.1 Problema Prático

1.1.1 Introdução
O iilt.leitodest.a seção é apresentar iill\ pioblenla prático, que servirá de exemplo para

a teoria.apJ'esentla.(la
eni todo o texto. Tla.ta-se (le iur} estudo da. área.odontológica«no
qual fot'atxltiti]iza(]as medi(]as silb.lesivas.

1.1.2 Exemplo de Estudo
Pala avaliama eficácia de lllria lJova técr]ica de lestalilação dentária (TécJ)ica Irlcremeiltal \fieira), fol criada ullla medida que, pol' cera.msimprecisões, não assumia o mesmo valor
quando avaliada por diilerent.esobservadores. Por causa dessa irrlprecisão indese.ja.da.vili-

se a. necessidadede verif]cai qua] a concordância entre os observa(cores.antes de l.'erifjcar
a. eficácia

da nova técn ica. Assim). a nleclida criada poderia ser modificada para apresent.a.r

maior precisão oii os juízes poderiam-rl
ser melhor tl-finados, para que a concoidãncia de
respost.a.ente'e eles fosse a. tllaioi' possível.

O est.udo I'eahzado pela piofessoia de illicl'oesculttn'adentária do Departamento (le
Dentística da Universidade Catililo Clastelo Branco, Teima Garcia, com a Ênalidade de
obtenção do título de N'mestre
em Dentística, consistiu na observação de cem restatlrações,
sendo cillqíienta. realizadas por altmos de primeiro ao quarto ano do ciu'se de graduação en\
Odontologia da n)esmo universidade, que já llavian} Guisado a disciplina de nlicroescliltilra

dentária e portanto .já corlheciania técnicaem questão, e as Olitrmscinqüenta, realizadas
pol plohssionais com mais de imi ano de clínica dentária, sem qualquer tipo de especia.liça.çã.o:clt.la t.écnica. de rest.aui'ação col)sist.ia aperta.s de expel'iência clíi)ica. Três exatTlinacloles, clevidarilente tl'eirados pela pesquisadora. foraila responsá.vens !)or avaliam'a.s

iestattiações. seladoque cada restauração foi avaliada por apenas dois examinadores.
Para edital qualquer possível intelfeiéncia. de favores exterr)os, cem moldes ern acrílico
forarr} confeccionados pela. P Ocliisal e a.da.pt.a.elosenl rna-neqliinscla inesnla. mal-ca- O

(lenteescolhidopala o estiiclofoi o prinleiio modal inferioresqtielclo,devidoao grau(le
núnlel'ocleespécimes cana.dos encontrados na poptllação brasileira e poJ sei llm ciente que
l)ertence a (]tlàs dent.ições: mista. e peinla.Dente. Nas fac:es ochtsais desses moldes fofa.nl
Rogério litiscit.t.o (io Piaclo
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criadas cavidades. sinni]allc]o lln a. extensa. "c]a.sse ["(dest.ttiição (]o esi la]t.ee da. caillada

oc[usa.](]os dentes posteriores). To(]as as restatiiações fora.rnexeclit.acha.s
coi \ a n)esina
lllaica. cte resina colllposta (Defiilite Degtissa) e com sel-ilIBa "centrix"da inesina marca.

Os examinadoreslotam instiuícios para avaliar msi'estailraçõessegundocii téiios anatómicos irnprescin(cíveis a uilla resta.lil'anão fiincionalmertt.e eficiente, sendo eles. cúspides,

sulco nlesic-(lista.l,vertentes internas das cristas rija.rginaistla.nível-sais(l-Restoe dist.alj:
aresta.se \;ertentesde cada cúspide, (ltlepoderiaíii receber encorespré det.eiminadospela
pesquisadora.

A medida.qiie será.ava.lia.daneste text.o é a rlledida (le sulco t)lesto-dist.alque pode as
sumir os segtlintesescol'es: ( ] ) ausência de sulco, (2) presença de sulco sei:nforma carreta e
(3) pi'eserlça de sl l lco com forma cora'eta. Essa medida possui mscaracteríst.ices necessái ias

pala a aplicação do coeficiente kappa ponderado a hrii de avaliar a concordância entre os
obter\-odores.

Para explicar essa concordância titilizai'elmos:a técnica de restauração, que recebe o

valor'0 casoo profissional
desconheça
a técnica(prohssiollais
já atitíii.rltes)
e i'ecebeo
va.loi l caso a restauração tenha sido feita por um aluno que já conheça a técnica; a
experiência.dos observadores, que receberá indicadores discriii]inados coi]]o 0 caso iin] dos
exaiT)inadoles não possuir especialização em dentistíca e l quando ambos os exan)inadores
possitiiem especialização em dentística.
A Tabela 1.1 apresenta o modelo do banco de dados com as observações deste estudo
O con.junto de da.dos coillplet.o est.á apresentado no Apêndice C.
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Aferição l

Aferir;ín 9

2

2

2

2

0

l

€)

2

3

0

l

3

3

0

l

2

3

€)

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

3

0

]

[togéiio
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l
]

2

]

]
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]
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Medidas de Concordância

1.2.1 Introducão
Xluitas característ.ices (le interesse ern estudos. principalmente clínicos, não poden} sel
nlensill'a(las objetivan\ente. Uill exemplo eili que isso ocori'e é quando se pese.ja.avalia.I'o
grau de comprornetirnento (]a fa.la(te pacientes erll íonoattdiologia, essa calacteríst.ica não é
medida de nlaneila inequívoca. sendo fila. avaliação cita através de escalas siib.jetivas (pol
exei:rlplo: não há coinpronletimento. baixo comprornet.isento, colHI)romet.il-nent.omediano:

comi)roiTletimellto
alto e fala itlcoJ-r)preellsíç,el).
A questãoque se impõeé se a escala
criada permite que juízes (]ifelentes, avaliando o nlesino paciente, chegtlema conclltsões
sen)elllailtes.
Pai'a iit.ihzaçã.o desta. isca.la. sllbjet.iva., geralílient.e há a necessidade de que a avaliação

sela. ieallzada por mais de in]] juiz. Nesse caso, é importa.nteque estes avaliem a calac
t.et'ística cle foriJla similar (sen\ alteração das condições clo est.lido). Por se tratar cle lama

!Tledidasubjeti\,a, podem ocorrer discordâncias entre os juízes.
Para. que a. escala.cria.da.seja.considera.da fidedigna, o setagrau de subjetivi(jade de'çe
se] pequeno, oii seja, os jltízes (levem)collcol'dar o máximo possível.

Um meio de constatar a concordância enfie as aferiçõesrealizadas pelos .jllízesé o liso
(le estatísticas de concordâllcia.e luzia dessas estatísticas é o coehciente ka.ppa

1.2.2 CoeficienteKappa
Q[ia[[do t.ratai})os de n)editas eí]] escala ])oinii]al. iJn]a estatística. con)iitne})te iltilizacla

l)aia avaliar a conco['dânciaentre observações en\ u].r]a]:r]esi]]aunidade aíi]ostral é o coe
íicieiite kappa. Esta. estatística foi proposta pol' Cohen (1960).
Siiponl[a. (]ue (boisexan)i])adoi'es obSC]'\reH]o n]esmo g]'upo de in(livídtios e an]bos a\ aliem

cac[a indiví(]tio segundo lm)a isca.]a. qtle pode vadiar c]e ] a r, como no exenlp]o da Tabe]a
1.1. onde r' = 3 . Esses dados poderrt sei ]esttn]idos em termos cle ptopoi'ções e! ] TINIR
t.apela. cle confiiigência r x r comia a.l)iesenta.clo rla 'l'a:l)ela. 1.2.

13.ogéíioRiiscitto do Prado
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Tabela 1.2 : Exemplo

7

de tabela

r x r

Examinador 2
/Iha.?n,árzador /

l

2

l

r

T12

total
7rl.

2

T21

T22

7r2r

T2

r

7i'r}

n'r2

7rrr

7rr

total

z.l

T.2

T.r

l

Na. Ta.bela. 1.2, a-ájrepresenta a proporção de indivídtlos qlle são classihcados na. i-ésirria

categoria pelo eximir)adoi' l e na j ésin)a categoria pelo exatl)inador 2, a-í. representa.a
proporção de indivídtlos classificados na i-ésirna categoria pelo examinador l e n-.j repõe
senta a proporção de indivícltios classiülcadosna j-ésin)a categoi'ia pelo exan)ir)odor 2, para
i,.j = {1, 2, ..., I'}.

O coeficiente kappa proposto por C:o})el) (1960) é definido nest.econtexto por

E;.. «jj --E;.- rj " j
1 -- ::;.1

n'.f.a' j

( 1, 1)

O nun)eradoi' (]est.ecoeficient.epode ser lUteI'pi'atadocomo sendo ilni distancialnent.o
entre a proporção de concorda.llcia, que é fornecida pela sollla.da diagona.lprincipal da

Tabela 1.2, e a i'espectiva.propor'çãoesperada sob a hipótesede independênciaentre os
exal-reina.dol'es.
Já o clenoininadoi do coeflcientie,pode sei intel'pietado colho sel)do ilm
distanciamerlto el)t.ie a proporção de concoldâ,ncia t.oral dos exa.ininadorest, que é igual
a lnl], e a pl'oporção esperada. sob a llipótese de independência entre os examina.dores
Pcll-tant.o.o coeficiente ka.ppa é a t'a.zã.ofornecida poi est.as c]tlas (]ist.anciãs. Quanto n)ais

collcoida.ates folen} os exa.lninac]otes.mais pióxitno (]e lml esta.iá o \dor da est.a.tística.
T obti(]a. se os exainiita(]oi

es cot]cor(passe'!n

Rogéiio Rizscitto clo Pra(lo

t'n] to(]as
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O coeficientekappa valia (le 1, eln algumas situações pa.rticillaies, como por exein
1)1o(lutando a. arriostl'a é bala.nceada para duas categol'ims de resposta e os examinaclotes
discorda)TI em t.ocjas as a.valia.çães a l (quando os exami]]adores concorda]n e]-r] todas as

avaliaçõesl.
Para efeito de exe[-r]p]o,]]ti]izareinos o$ dados da. Tabela ].] , supondo que a J\feliçã.o

] seja o Exalnlnador l e a Aferição 2 o Examinador 2. Neste caso, r = 3 e a tabela de
cona.ingência. coires})ondent.e

é apresentada

na. Ta.beba ] .3

Proporções observadas no exemplo da Tabela l.l

Afecção 2
Aferição l

l

2

3

t;otan

}

0,14

0,03

0,00

0.17

2

0,07

0,58

0,09

0,74

3

0,00

0,02

0.07

0,09

total

0,21

0,16

1,00

O coef]cient.ekappa.da Tabela ] .3 pode sei' estimado por 0,366. que nào é rilliito próximo
cle l (coilco]dá.ncia total enfie msatei'ições).

Not.e que no exemplo al)oidado. são ignot'a.dmsaxiais(lliel-informa.iões extras sobre os
exa.l:nil)odoresoii sobre os in(livíduos avaliados, configiilando assai:nqtle o grau de concoiclã.nelanão va.iiará corri as característica.s dos indivíduos Oli dos juízes. leste tipo cle
conjunto de da(los set'á. chamado de ])optilação llornogênea.
Note t.an)bélll que as categoria.s observa.(]as pela pesquisa.(lera seguem \in a. oideni ]lattital, sen(lo a. discordância. enfie as categorias consectltivas illenos iiTlpoitantes clo qite
a. dlscotdància. enfie a.s cat.egos'ias clistailtes. Pala. esse t.ipo de l)rol)lema, são siiget'ida.s

nlodiHcações no coeficiente kappa, para. que esse graii de iinpoit.â.nela se.ja. le\ado ein
consi(legação. Unia. fotllia. de solttcioliar esse pioblenia. é a.})reseitt.a(la.
na f)tóxiiila. senão
RogéJ'jO 13,tlSCit.to(lo PI'ado
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l<appa Por)clerado

1.2.3 CoeHcienteKappa Ponderado
C[onsidetan(]oque ava.ilaçõesasslllnem valores el-ntina esc:ala ordinal, folar) criadas
modifica.Cãesno coeficienteIm.ppa U Fria.(dessastTlodiflcaçõesfoi proposta. por Gohen ( 1968).
O objet.ivo desse coe6lcieilteé distingtiil- alma discos'(tància gl-ave (por exemplo, tiin .triz

classifica o dente colllo l e otite'ojuiz o classifica como 3) de linfa discorda.ncia leve (por
exen)plo;iim jiiiz classiõca o dente colllo l e outro jiiiz o classifica conto 2). A pai'tir desse
objetivo foi criado o coeficierlte kappa ponderado.
SliponJla. q\ie no exei))p]o (]a Tabela 1. 1. dtia.s configltl'açães possíveis para a.spropor'ções
obsel-va.das eiltl'e os exai-nilladores fossem) as descrita.s na Tabela 1.4.
Tabela ].4

Duas configuraçõesde respostas

4/eráçâo 2
\jeüção

l

1

2

Alem.ção2
3

l;orai

Aferição l

1

2

3

tola!

}

0,23 0.02 0.02

0,27

l

0,23 0,09 0.00

0.32

2

0.06 0.30 0,08

0,4.4

2

0,03

0,0.4

0,38

3

0,02 0,12 0,15

0,29

3

0,00 0,16 0,]4

0,30

total

0.31 Q,44 Q,25

0.26 0.56 0.18

1,0Q

Configuração

(a)

D,3]

Configuração

(b)

Pode-se obserx.ar que a. soma. da.s ptoporçães da. diagona.l p]'incipal é a. ]liesma lla.s celtas

configluações,
e o valordo coeficienteka.ppa.é o nlesino(H = 0.508). No ent.ant.o.os
xaioies rota (la diagonal principal devem sel considera.dospois, por se t.rata.r de lii-na

medida orclinal.esperase que iulla discordãrlciaentre as categorias l e 2 oil 2 e 3 leão
seja.rn tão problenlát.ices (ria.nto unia. (liscordã.cicia. emite as categoi'ias l e 3. Post.alho,
espet'a se qtle a Colafigtiiação (b) possua urna coucol-(]ãllcia.nlaiot que a Configuiaçã.o (a.).
Leva.tl(lo isso enl coilt.a: (definese, a. pa.ttii (la. Tabela 1.2, o coeficieltt,eka.ppa ponderado

R,ogélio 13.iiscitt.o do [)Tac]u
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\']ode]agem (]o Coeficieílte l<appa Ponderado

'í':i

(1.2)

en} que:

P. =

E:.. E:f-] ''':j"i

p.

E;..

=

Ej-,

":j''

"j
:j

na.qtia] uij são pesos at],ibi]ídosàs proporçõesde k)rma que uii -: ] e uij c l0i ]l.
Note que a situação em que os dois exê:t.tllinadores
collcordarri (avaliam da. mesma fora)a)
} a mais valorizada,

t.endo peso m(áxinlo (uí{ ::; 1). Para distingtlir

situações como as

collf[gttrações(a) e (b) da. Tabela 1.4, é preciso esco]])elpesos que diminuam à medida.
em que a discordância de resposta aun)ente.
São discutidas en] bibliografias diversas, várias formas para a escola

desses pesos,

porém Jleste t.exmo,apresentaremos ditas versões e disciltirenlos suas calactei-ísticasttti
lizan(lo o exeillplo da. Tabela. 1.3 e as cllias configttiações (ta Tabela 1.4.
Uma altel'nativa para a atiibtliçã.o dos pesos foi proposta poi' Fleiss e Collell (1973), na
qltal se le\a eln consideração a dista.ncia entre as categorias. Sendo que notas atribuídas em
categorias pl'óxirnas lianasdas otJtrmspossllaln un) peso maior do que notas em categoi'ias
distantes e esse peso é cleflnido por
(J..};; .=== 1

Z

.: -:

2

(] .3)

:::: :::::

lt' -- l )'

tJt],tra alternativa de atribua esses pesos é
w{.j :; l --

j
T'

(1.4)

}

Os pesos def[nic[os erJ] (] .3) são conhecidos conto pesos quadráticos,

pois iepresent.a.il\

tlHlâ dist.anciã quadrát.ica elltl'e as categorias, enqtlanto que os pesos defil)idos elrl (1.4)
são conllecicloscon)o pesos a.bsollitos, pois iept'esent.alta
llrna dista.ilcia.absolxita.eilt.ie as
cat.egoiiaF;

Conto esses pesos estão entre 0 e ]. pode se oflserval'cine os pesos defina(]osenl (1.3)
são inaioles oii iguais aos definidos en] (1.'1).
Não existe iilrl cotlseilso subi'e a iitilização cle li n oi otit.i'otipo de poncteiação. deve-se

opta.I'pot ilrn (los pesosoii itt.ilizai os (tonse coill!)a.laios iesttit.a.dosol)tidos
Rogério Riiscit.to clo Pri\do

IXiE-USP

.\loclelagerii do Goeficierlte Kappa. Pon(tel'ado

11

Tabela1.5 : (comparações entre os coeficientes kappa para as conâgurações da Tabela
1.4

Coeficiente kappa

]o«.$g'«ruça. («)

Simples

[),508

0,508

Ponderação quadrático

0,608

0.681

Ponderação absoluta.

0,554

0.593

]on$guraÇã.o

Pecos va.coresapi'esent.adosna Ta.beba ] .5. observa-se que aa intiodllzir as ponderações
nas

discordâncias

(discordâncias

]:menores

iecebeln

ponderações

nlaioies)

, consegiie-se

va-

lores cle concordâncias diferentes para msduas configurações por meio do coeficiente kappa
ponderado.

O valor do coeflcient.ekappa ponderado no exemplo da. Ta.bela 1.3, utilizando os pesos
qtiaclj-éticos,é 0,662, enquant.o qlle seu va.lor, tltilizando os pesos absolutos, é 0,604.

[)e acordo co[-r]os valores do coeficiente kappa ponderado obtidos com os exemplos.
r)otaiilos qne senisvalores são superiores ao valor do coeficiente kappa silllples clefi1lidoerll
(1.1) e que os valores clo coeficiente kappa ponderado pelos pesos qiiadráticos são ma.ioi'es

do que os obt.idos pelos pesos absolutos, de ronda que os coeficienteskappa pondera.do
com pesos quadráticos são mais concol'dana.esnest.esexemplos.
Deve-se observar qiie o coeficierlte kappa simples é um cmo particular

ílo pondel'a.cio

quando este possili pesos nulos pa.t'a.as discordâncias.
l
]
Há vá.lias situaçõesem qtleos coeficienteskappa e kal pa ponderado
podem:r)
ser utiliza

elos. por exenlpllo:

e liln economista est.á interessado em saber se as avaliações qiie ditas agências de risco

de crédito fazem)de liill coiljilnt.ode elllpi'elas (baixo risco. n)écliofisco: a.lto risco).
são eqilivalelltes;
e tinIR il-rlol)iliái'iaqttei sa.ber se os selascoi'l-et:teresavaliam o estado de conservação de
il] ] i] móvel(excelellte estado. bom estado. niaii estado Ollpéssill)o estados da nlesllla
Í'ornla:
13,ogério Rliscit.t.o do Pia(to
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e iilll hospit-al deseja avalia.l-a. collcoidâ.nela dos prognósticos de pacientes cle UTI
Ritos pol' Reli corpo Jlléciico.

Nos pióxirnos ca.pítttlosserá disctltida unia rnodelagen)pat'a o coeficierlt,eka.ppa (late
l)eimite incorporar o efeito de covaliáveis 110grau de concorda.rlcia.

liogério Rtiscit.to clo Piaclo
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CapítiiLo 2

Modelos Para Dados Correlacionados

2.1 Introdução
No context.oen) que a dist.ribtiiçã.odos (]aclosé conhecida,exist.eniva.riastécnicas de

construçãode modelospala explicarun] fenõrr)enode interesse.Potén},(quandoa distribuição dos dados é desconhecida, pode ser necessária nma teoria n)ais roblista, ou seja.
sem n)listasstlposiçõespara que o comportam)eito de laia medida de interesseseja expli
cedo por ilieio cletinta modelagemest.atística. Nessa linl]a. Wecldei'btirn(1974) int.]'oduziii
os n)odelos de qua.se-verossimilhança, el:n qiie se supõe apel)as o conhecimellt.ocla relaçã.o
erltte os dois primeiros n)orilentos da distribuição. Nesses modelos, uma relação funcional
da n)édia da variável resposta é representada colho função dos pal'âmetros e das vai'iáveis
explicar.iças; a. variância. é repi'esentada como fttnçà;o da. média.
Os mo(belosde quase verossilTlilllança são iitlpoltantes pal'a a mo(pelagemde da.dos cuja
([istl'ibliição é desconhecida, contei(]o stipõen) indepen(tência ent re as observações.

Qilando não existe indepeladênciaentre as observações deve-se iitilizal' a.lgulllat.eolia.
que incorpoi'e as cot'te]açõesna nlode]agem dos da(]os. O rrlndelode qltase verossii-nilhança
l-rltiltivariada é ullla possível solução pai'a dados costela.dona.dos. Poiéiil, por existia'elii

problemas eil] sita in)plerrlentação, foran} cria(las otittas técnicas para est,etipo de mo({eUi[ia omitia foto:r)a.de se tlaba]ha.]' com observações depe]](]ent.esé ut.ilibar as equrzções
dc est71
r7,anãogerzcra/àzadaspropost,as pot Lia.ng e Zeger (1986). que litiliza. lirlla.lliat.riz (le
coi legações de t.ral)a.lllo pala illcorpot'a i as colielações ellt ie as obsel'vações lla inodelagelTI

estatística. dos dados,

}.Jode]agen\
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2.2 Modelos de(l2uase-Verossimilhança
Con)o o norile já sugel'e. We(tdelburn Ç1974) bmseoti-sena fiinção de veiossin ilha.nça
pa.ra. criar a. fullçã.o de quase vei'ossiiliilhallça«

SuporJha qtle Y seja a variável de interessee que n(y)

= p(P) e L''a7'(y) = a'L'(/1),

el-nque L'(/z) é iin a função conhecida da média (função (]e variância), o-2 i o parãlnetro
cle dispersão e (3 é o vet.or de parâmetros cle interesse.

A ftulção de quase verossin)illla.nça

i definida por

Pode ser provado qlie

.,-.;:,.- L /: \;«*..
«{TP}

(2.1)

(2.2)

- .,

e qtle

aQ(É'.; p)

2

-

E

a:Q(É:; v)

}.

(2.3)

Da(la.s as equações (2.2) e (2.3), tem-se (1liea fullção de quase-verossin)ilha.nça.posstli

l)topiiedadessel-nelhantes
às da função Escora (primeira derivadado logaritmoda ftmção
cle verossinlilhança), daí a denomina.ção hlnçã.o de quase verossin)ilhallça« Uma. terceira
propriedade

que relaciona

a função de quase-veiossilnilhallça

com a função de verossil-ni

Ihança foi provada por Wedderbinn (1974) é dada pol

a'Q(A.; p)
'9A,,:

' «{qP

}

Oti seja., quando a distlibtiição da. variável t'exposta é conhecida., tem-se llnla informação

rTlaiorou igltal a. infoiriiação que se tetTIquando se conheceapenlus a relação existente
el[tre a. n]édia e a valia.ncia. Logo, paga.o caso u]]ipalamétiico, o eito pa(]ião assintót.ico

cloestima(lol de n)á.xin)a.verossiinillia.nçaé sen)pre menor ou igtia.la.odo est.imaclor(le
(lttase veiossinlilhaJIÇa.

Comi a teor'ia de qttmsevel'ossinlilha.nça, é possa\el modelar l-expostas iJI(le])en(lentes

com clistlil)tliçãodesconhecida.,i-na.ntenclo
se in] a certa sitT]ila.cidade
com a teoria.cle i])o
de[os lineares veneta.]izados (Ne]del' e Wec](]el'btirn. 1972), desc]e que exist.a iillla relação
co11})ácida.elltre a i:riéciií}e a. variância,
[iogério

Rliscitto
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Slipon])a }l, ...,}'l,. \-al'iá.vaisaleatórias indepen(lellt:es com ftulção cte quase verossin)ilha.nça QI/l:; yi). A ftlnção de qlia.severossilTlilhança.colljtinta sela dada por

Q(p;v) :: > .1Q(/':; v:),

(2.4)

2

e supoiJlla.t.ambénlqtle .gl/í:), dupla.mentediferenciável, seja a ielaçâo de interesse entre

a lllé(lia e os pa.iâmetros (hmção de ligação) qile querer)os est.luar, de ía.l fonTtaqiie
.g(/zí)

=

?/i =

observação

]:lD.

en) file

;l;Í =

(zii,-..,íc{.)

é o \'eto!

e J' = (/3i , ..., /g.) o vetou de parâmetros

de covas'dáveis

a. ser estimado.

pa.ra a i-ésii-na

Logo podemos

definia

a. ftlnção denominada. qtia.seencore como

«'',-$ 9Ü #
que pode ser representada rla seguinte forma matricial
U(.ü) - ;o'\''

em qite D =
L' =

díaJ/{V

a/é/é?.z3
, ...,V.},

=

'(y

1.} i/2V'/'X, l& = (/&],

com

E

(/t:),

t'l' -

(2.5)

P),

...,P'.)*, r/ = (r/., ..., r/.y, y = (yl, ...,W,:y,

dáaç7Í'.'l,

....«,«},

«,:

!giS<lg!#

e X é ul-ria

matriz rz x p de linhas :í;l, { = 1. .... rt. Com isso definimos tarnbén] a mat,rizde infoinla.ção
cle Godambe

pa.I'a 8, que é dada por

''m- "'{ãr

-&o'\,' 'o'.

(2.6)

A est.ilha.uva.de qtlase-vel'ossiinilhança para O é a solução da equa.çã.oU('3) = 0. (file

pode sel' resolvi(la pela. tllétodo :'scot-illg"deFis})er. Prova se, sof) condições (le regttlaricla.cle,que d é consist.ent.ee assintoticamentenOrTnalcom ínat.riz de vaiiàncias covaliá.ncias
(cada. poi' V'a;r'(Ü) = a:(/9'V

'D')

' (vede h,'lcClillagh e Nelcler. 1989. N'lcGttlla.gh. 1983 e

Hey(]e. ] 997: pol exemplo).
O parâmetro (le dispersão o2 pode sei' estima.(io separadaiTientepelo ITiétododos lho
ilientos: qlte fotliece a. seguinte estiiJlativa.:

,,.

(" z')fh'
Í 1}

7)\

Z../

Ú;
T ,-

Note (ltie na. teoria aplesellta.da. fotatn silpostas i'expostas indeperlclent.es. sellclo toda a

Rogerlo Riiscit.t.odo Pi'a(lo
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teoria. desenvolvida. ])ara. da(los não coitelacionados.

Potéin. illrla exterlsão na.t.liial dessa

t.eoiia sii])õeque a tnatriz V seja não cliagorlal,geialldo tin)a teoria para (tactoscorrelacionados.

2.3 Quase-Verossimilhança Multivariada
Em muitos estudos, ms ot)setvações nào possuem independência entre si, como no caso
elll que temos liln aconlpanJla.mentodurante um período de te]-rapode ijn]a ]:nesmatlnidacle
aniost.ral. A cada. período. não necessarial-rlet)teigttahnente espaçado. obt.emos un)a observação do fenómeno de interesse, Logo,temos observações dependentes dentro da inesnla
unidade amostral e t.en)os independência entre linidades amost.reis.
b'aba.]haren]os

agora cor]] vetores (]e observações

h , ..., }$,., on(]e }; = (yãl, ..-: y'.. y,

' 1, ..., 111. A ca.da yiJ est.á associado i]m vet.oi' ]:ij = (-:ij. , ..., =1;i:f.y, (le covariáveis
p x l não aleatórias
e a cadavetou'
de observações
E associa-se
ilrrlai:matriz
.Xi
pat'a í

L.J;il.} --.}U;iniJ

Ê

Supon})a qtle a distribliição de probalidades conjtJnta de E seja desconhecida, poiénl admita que yij possui densidade ma.rgina.lconhecida e esta pertença. à. fan)ília,de distribxüções

exponencia[ (vi(]e, h']cCti]]aghe Ne]dei', 1989), cuja funçã.odensidade de probabi]ida.(]es
Oli função de probabilidades. se disciet.a, pode ser expressa por

ftlyt,:0tj: Ób c:«pldlz/:ja:J - a(0.j)l t- h(y:j)}.

(2 7)

enl que, É9l:ji o pai'âlnetlo canónico, Ó 3 o palâinetro de clispet'sãoe a(.) e b(.) são funções
rea.is. TeiTlos que E(7y:j)

-

É&í,. =

e1lillla, L''a7 (y::j)

-

#' "';'(0d

=

@ 'E,.

A média

[z:J

3 tllodela.(la:por g(llij) = r/i, = .z:ij:3.onde g( ) é ilnla função cíe ligação. contíntla.e
dupla.mente direi'elaciá.vel..
Pala tnaior faci]ida(]e dos cálculos. vamos stlpoi que rh = rl seno perda de geneialicla.(le
dos resta tactos.
l)efllla, Ai = (/lagtd//;, /d?/i;l} llir]a t]]at.riz ]?. x i]. Si = }1 -- A/,:]i]]i vet.oi (]e otc]eill r?.x ] .
cona //{ -

(/[ii.

...,

pi,..)

e .4i = c/írz.yt\';j}.

fiogél'io R.tncitt.o {lo Pr?tdo

A

fui)ção

qt]a.se-esgote

nniltiva.t'ia.(la
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(tefllli(ta pela expressão

u.?.~,('3)
Tomando-se

Z.)i = AiXI

xla:E
'i-:l

t.ermos que L'c?.w pode

's:.

ser reescrita

corno

uQ«(J) - 1>: nÍE :s:,

(2.9)

{.-'l

em qlle \4 = Ó ".4:/'r'(/ti).al/' e I'(/&:)é a matriz de conelações entre observaçõesdepen.
(]e1ltes.

Apesar cia.t.Corta.esta.r col:npletan)eliteespecifica.da, este modelo possui lnlla di6cttldade

tíltiit.ogrande de sei il:rlplementadopelas diversas restrições que devem ser impostas Ê
matriz I'(p:). Note que esta é nula matriz de correlações logo, t.odoros seus valores deveiTI

estar elltre l e 1, ela deve ser lln)a illatriz simétrica e positiva definidae, por deHnição,
deve ser urna. função (to vetar de lllédias /ll.
Diante de tmltas dihcti](Jades de implementação do rrlodelo de quase-veiossinlilha.nça

riui[tivariada. slirgiii a necessidade (]e imp]ementa.r limo teoria mais viável qtle incorporasse
a correlação enfie ol)selvações deperldentes

2.4 Equações de Estimação Generalizadas
Uma proposta para irlcorporat ms correlações entre observações dependentes e que
!)ossiii lliaior \ia})ilidade de inlplenlentação foi proposta por Liang e Zeger (1986). Esses
a.utores illtl'ocl\iziiam a. ideia. de l-na.triz cle coi'relação cle trai)alho, a. (lua.l supõe unia
estltitllia. (le collelaçães hipotética elltl'e as observações, con) i:plenosexigências do que as
clernanda(las ]lo nlét.odo cle quase-verossinlilhançrn.

mula,aval'inda.

A introdução da ttlatriz de correlação de trabalho na ltlo(pelagemdos da(tos ci'volttlnla.
nova t.eoiia a (lilal Liang e Zeger denoi-nii)ara.i)ide equações de estimação gencraíi~-adm.
A proposta. de Liang e Zeget' siipãe lu la tala.triz R(a) '?lx p, sil)létl'ica e positiva definida:
(]iie deseillpellha.
(late cai'acteriza

o pa.pe] (]e tuna tnat]iz
conlpletalltente

R.ogéi'io Rllscitt.o do Prado

de co]'relações

a. nlat.t'iz R(a).

/?(u)

pa]'a. }i. ei]] (ltie ü' i in l \etot .s x l
é a matriz

de comi'ilação (le t.I'a.balllo.
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O vetar a } t.i'atado comia ]i] ] pala.rnet.]-o (le pertliit)anão, sendo estio-nadosepara(lairlellt.e clo vetou' de pala-inetlos de ii)temesse H, por exei)ipso pelo i-método dos momentos.

A

estilnat.iva. de a it'á (]epe1lde!' da escolha da está'tlttlt a (]e R(a)*

Pode-se definir K na eqtlação(2.9) como sendo K = Ó'i,41/2H(a).41/2, qlie sela a
C'oti(}'1) se R(c]) foJ a. vei'padeira ] matrizde cotJelacões para }'l.
Com essa definição pa.ra E, a equação (2.9) pode ser reescrita. como fiiilção apena.s clo
vetou cle parãlnetlos i3, slibstit.ttinclo-seÓ e cy por estiittadot'esconsistent.es e sendo da.(la
por

CÍEEG(.d)

l

t

r.{.a, àI.d, Ó(,d)I} ::: O,

(2. ]0)

em que Lr;ÍB, ól/3,@(0)1} = OIE iii e /3C 3 definido como o estimados do vedor /3 qlle

solltciollaa equação(2.10) e Õ e à são estimadoresde Ó e a, respectivamente,definidos
no Teorema l ,

A estrut.ura. das equações de extinta.ção generalizadas é dada. pela sol:notória el:n i da. es

herança. c]a primeira (]erlvala da ftmção de estirllaçào Si en) relaçã.o ao vetor de pal'âirlettos

.g, rTntltiplicadapela inversa cla rnatiiz de covariâí)cia de trabaho U miiltiplicada pol Si.
Qua.ndo se conllece a veldadeiia está\lttira.de correlação present.enos dados, e essa.depende apenas (]e 0, ten)os que (2. 10) possui algtilnmspiopiiedades ótirnas. No Apêndice A:
aprcsel)ta.feiosos resu]t.idos obti(]os pol Crow(]et' ( 1987) que tt'at.am dessas propriedades

Teorema \. Sob cegas co'nd'içõesde regutaü.andee dado que:
(})
(ii)

& é.ilfli-consbsl,ente

dados B e $;

Ó é nz]/2-corzsísíe'níe

(iii) õà(.a,d),/aó $

dado .ü,

(

,.ü), que éO,,(1),

evitão }l-bi/ztÍ3o -- i3) possui di,str-Lbubção assintottcavn.ente

n.oral,a.l TU,ult-itiar+.ada com mé({ia

zero e 7na.ír lz de cot;üT7láHci(HSVh da.da por

Ei-l ol\'l : o:/
r?2,

t'c; =

mininz

+ Poi exentplo

aiit.o-tegl'essa\;il.

Rogai'io ll.]!scitto do Pi ado
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Conforme vimos no TeoreiTla.1, a teor-ia(las equaçõesde est.illtaçãogeneralizada.snã.o

exige que R(a) seja a. verdadeira ITla.trizde correlação associa.daao vetou'Y, basta que
satisfaça as con(lições específicas do teorema, Oli seja, que o vet.or de parânletios de per

ttnbação a possa sel rlz1/2consistellteestimado, quando g $ conllecido. Daí o teimo
cota'ela.ção de tias)aula.

Stlbst.ittiin(tose a (-'ou(h) poi Sisa e 0, é e a por sxinsestio)ativns,obtemos \'h: que é
llm estinlador

da matriz de covariàncias

para ÁiC, com)ácido

colho esfímüdor

Sarz.d'uáchet

dado por
m

E
á-l

\'í?n
/

l/rn

E ÓfÇ:'.ss:ú: 'Õ:J E óíÊ
\ã-l

tÍ-l

-o:

\'
(2. 1])

Qiiando se tem certeza de que a estllitura imposta à nlat,riz de correlação de tuba.Iho
corresponde à verdadeii'a. est.rt tina de coi'relação de }:, as duas matrizes finais (le Vh se
anulam, podendo a matriz i,h se!- entornada pcu
/

\

-

E
'n}

\

\ à-l

/

'''

(2.12)

Ambos os esticadores para a n)atroz de covariâncias dos estinladores dos param)erros
são assintoticaillente consistentes.

2.4.1 Estimadores Para os Parâmetros @e a
A estirilaçãodos parâirlet,ros Ó e do vetar a do lilodeJo deve ser feita a cada passo clo
p['acessoitem-ativo,
nuasnão são est.amadosconj]inta.mentecona o vedor de pa]â]netros .g.
Tanto o pal'árJletrode dispersão ó como o vedor de paràiTletrosa podem ser est.inlados
pelo i:rlétodo dos i-Flor)lentos, utiliza.ndo.-se para isso o iesídtto de Pem'soir deíini(lo por
{y:.f

T''íj

&;,}

Ú::.,''

Logo, lim f)ossível estiiTla.(ior pal'a. (5 pode sei cla.do por

EE
171.

@

-

}

'1z.i

l

.=2

' ij

(A' - P) '

(2.]3)

T O desen\ol\-imenso de coillo é ?tlcpnaç?ldaa matriz \''C } apimentado no Apêndice A
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Poi)dera(lo

ni, que é o i]]es]])o esti]]]a.dor def]]aic]opot W'e(]de]l)i]in (1974) paio

estilalal o pa.ràiiletro de d ispeisão dos modelos lineares generalizactos.

Para estiiTiarlllos
o valor de pai'â-metros
a qtledefinea matriz de corlela.çõesde trai)alho
(levem)osconsidetai a. estltlttlia de correlações R(a) escolhida.
Abordaremos nest.e text.o as est.l-ut.rarasde correlações usxtais, as quais são discttt.idas
por Liang e Zegel' (]986) e que geralmente esta.o intpleJTienta.da.s
nos softwares que tratam
pç; p nqql l ntí\

e

Independente

(f?(a)

=

/.,).

aliando a estrtlttlia de correlações escolhida é a própria matriz ident.idade: a. eqtJaÇão

cleestinlaçâo generalizada se resume a flmção quase estore (Wedderburn, 1974), pois
\< = Ó 'Ái;

e UrTIdependente
Est.rut.til'aadeqtlada à. dados longitudinais quando apenas a coi'relaçãoentre ob-

servaçõesconsectiti''.'a.s
é diferentede zero, ou seja, G'wr(yi:f,3/i(,pi>) = a:f e
(:o'r«r'(yij , yik) = 0 se .j -- A;l > ] . Esta col'relação pode ser consistentemente estimada.
1)01 à:í - '$ )1:Z:.

i:ii io n)/(nl

-- /)). Se enfie

ol)servações

collseciit.iva

a con'ela.ção

é

a nlesrilaaJ = a, pode-se est.limara como sendo urlla média de todas as estio)aviva.s
nj's

dado

por â

= )i-.;:J

â:f/('n.

-- l).

e Uniforme
Este tipo de estruttli'a. é adorado qtianclo a. cora'elação entre a.s observações não

x.at'ia,ot] seja, in(lepencieda ordem en] qiie as observaçõessão ITiensltiaclas.Logo
Co-i«i'
Çlytj,'Uli'~l
= a -para.j :# j'
Nessecaso a pode se] est.i111a.dopoi
ã ' '$ >-.
e Anito iegiessiva. de oidein

)1-'j<j' lí.fria'/ {l:l=:.

lilzi(n,í

l) -- /)}

]

Esta est.iuttuade correlaçãoé tIRita.Ingente
ut.ilizadaenl da(los longitu(finaisqtian(lo
a. corlelaçao

eilt.I'e as observa.ç:oes (lilllnlui covil a. ciistá.n(:ia. eilt.l-e eles. oii se.]a., ol)

sel'vações conseclit.iva.s são nla.is col-tela.ciollada.sclo cltteousei-xa.iões espaçadas e po(le

Rogério Rliscit.to do F'!ado
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ser expressa.pol Co1'7(yi.i:?y.j') = alj j' . Ullt i-rlétodout.ilizadopara. está)lealest.e
tipo de correia.ção supõe o Zog(fi:Ífi.i') como llrrla variável dependellte e o Zog(.j --.y' )
colho a \;ai lavei explicativa e à será a estimativa do coeficiente angular do l:nodelo

de regressãorestllt.ante.

e Não estll }tulada,
6'(m'T(yi:f,
g/i.j')- aj:f'. Esta estrutura de cora'elaçõesé muito iitilizada na prática.
pois não é necessá.rioasstlmir uma est.rut.ura/ecãada para as correlaçõesentre as
observações, poré]]i o niln]eJO de t.ennos a serenaestimados sã.onntitos ({71(rl -- 1)) e
portanto o nt]rnei'o de observações deve sei' gl'an(]e pala (ltie todos os tel-mossejam

estimados.O estio)odor de R(a) é dado por i E,ü:;: .'l: i/uS:S:.4;t/2
Depel)deí)dodo problema en) questão, existem estruturas de correlaçõesma.is apropri-

adas do que oittras. h(muitos
artigos discutem)a utilização dns estnttut'asde correlações
em dados práticos e estiidan) a x;ariaçào nos resultados quando mssiiniin)os lilna estrutul'a
cle coil'elação e qtlando assitniirltos a independência dms o})se]vações co]]]o descritos ei-r]

Albert e NlcSllane (1995), Lipsitz et. al. (1994), Fitzlnatirice (1995) e outros.

2.4.2 Método de Estimação do Vetou de Parâmetros /3
Para a obtenção das estimativas í3C, LiarJg e Zeger propõem)ljnla variação do nJétodo

"scorãzig"de/?üã.er.Dentro do qiial são utilizados os estimadoresde é e a ellcontrados

com o n[ét.ododos i]ion]entos. ]espectivan]enteÓ(í3j) e à(Ó(/3,); '3,), colll -3j sendoa
estimativa do vetou (le parànletios /3 no passo j do processoiterativo. Logo o processo
iterativo pa.ra /g 3 Jacto poi'

Ü,..

r }n
- l>1.:ol(Üj)C
t'i=i

) --l #"n,
'(Dj)o:(ãj) I' l >:nl(à,)Ê
J

l..i=i

:(ãlls:(,'?,)

(2.14)

'-l] .]:-e L';(3) = blÍO, ól.3,ÓI/3)l}.
O plo('esmoiteiat,ivo proposto se mostra rnt]it.oeficiente nos softxx.a.res
e]]] clileestá
ir[[plen[e[[t.ado.sei (lo ] a]'os os casos clenão con\;eigência.

Rogério Rliscitt.o cloPrado
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Capítulo 3

Modelo de Regressão Para o Coeficiente
Kappa Ponderado

3.1 ].ntrodução
Em aplicações reais qtle envolvem iln)a medida de concordàacia, sabetnos que gel'al-

illentenão é o objetivo principal do estudo verificar a plecísão cla escala criada, porém
essa.informação forneceao pesquisador maior confiança.ern senisdados e com isso perriiite
conilecer o grata de reprodutibi]idade

(]a pesqtlisa.

Imagine que seja possível saber en] quais perfis dos juízes e dos individuos observados
a.escala cl'ia(la é mais precisa (concordante). O pesqltisadol podem'iaplanejar previaiTiente

o est\ido, utilizando aperta.sobserva.çõescom perfis mais concordantes. Pensando nisso.
Gonin et. a1. (2000) piopttselam unia teoria de n)odelagem l)a.ra o coeíicient.e kappa. pon(gerado, utiliza.ndo equações de estimação generalizadas, pois int,ititivanlente esi)era-se que
as tTledidas realizadas pol diferentes juízes eln tina mesma unidade expetilTlental sejam
correia.cionadas.

3.2 Proposta de .N'lodelo Para o Coeficiente Kappa
Ponderado
O i)ioclelo proposto por Goilirl et. a1. (20í)í)) ten) como ob.meti\oexplicam'o con)pol'ta:]lleiito clo coeficiellt.ekappa poncleiado e]]] fiu)ção clecovariáveis o})sei'\idas elosiildi\ ídolos
oii nos ])ióprios

.juízes. Stiponlla.

pot' exen)])lo.

(ltie lii l (los int.desses

cle lin a. pes(lnisa.

se.la

(leterniiJiar a coilcol'dáncia eílti'e afeiições feitas coill liso (le lin)a. isca;la.stib.]etiva: lilás es-
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sa.s afel-içõessão íeit.as a.pás illn deteiJ-rlilladotempo. T)odendonâo sel o i-mesmopa.ra to(los

os indivíduosobservados. Po(leria.mosesta.i'illtelessa.doseln sabei' o efeito (to illt.ej-vago
(le
Lenipo lias avaliações.
À.'lliitas vezes, as cova.iiá.vaisdo n)o(leio devem ser ciladas poi' relações flmcionais com

outl'as variáveis. Unia possível I'ilação funcional que poderia ser criada, seria.a difeteilça
entre

ms idades

dos .juízes,

partindo

do princípio

que eventtlalnlente

.)raízes com

ida.eles

semelhantestel'iam tn:n grau de concordância diferente de .juízes com idades muito afas-

ta.das. Vemos ent.ãoqtle as covaliá.veiapodem nã.o ser diret,a.menteobservadas, sendo
preciso criei llnla relação fullciollal das mesmas.
NTO
exerilp]o apreserlta(]o na Tabela 1.1, foi criada uma relação fitncional entre variáveis

indicadoras que iecebiaiT} l qtlando o examinador possiiia especialização en] dentística
e 0 caso cont.I'áiio. Corno havia (bois examina(cores, foi criwla. uma relação funcional da
seguinte folha: se ambos possltisseiTI especialização em dentística a variável denolninücla,

E'specÍaiiaçào recebem-ia
l e, caso contra.rio, receberia 0.
Coi:no poderlios ter cova.i'dáveist.a.ntonos inclivídtios colllo rios juízes, a. nota.çãorilat.licial

para essa modelageiTImuda lml polacoeil] relação à nota.çãoutilizada nns e(]tlaçõesde
estio)anão.

Seja. };,. a. resposta a.tiil)ilí(ia. ao ill(liví(Itio í pelo jiiiz í. gi será. o vedor colttita. de
covaiiát'eis observa.(las no in(lixídtio á e gi, sel'á. o vet.oi de cova.fiáveis do exatllina.cloi'

r pala o indivíditoí. Logo, pa.i'acada in(livídtto.tel'emoslnn vedorcle covaiiáveis,(cite
será

dado

pol

;t{,. =

co\-al'dáveis .V, =

(.gÍ, .çl.).

Poi'ta.alto

(:z:il, ..-, ?;iÀ'.y

pai'a

pala. 7 =

cada

illdivídiio

po(feitios

1, ..., .N e /?.i o núillero

t.et tiilla

inatiiz

cle examina.clones

(le

que

c[a.ssií]cal-r}o i-ésiillo indivíduo.
Adn)itireil\os cine cla.ssificaçães at.ribiií(ia.s pelos jliízes podem asslimir qual(ltter iun dos

/\'níveiscleies])osga
delm)adeterminada
escada.
slib.jet.i'ç'a
ordina],
onse.la;o ]líve]] <
2 < ... < /\'. corno ])oi exelltplo: os da.(los o(lo]]t.olágicos cita(tos no Ga})ít\i]o ] .
13ogélio R.liscit.to do Pra.do
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3.2.1 Equação de Estimação Para o Coeficiente IKappa Ponde
rado com Probabilidades Marginais Conhecidas
.4 distiibtiição conjunta de prot]abi]ida(]esdas variáveis (}:,.y;.),

en] que K. e };.

])ossiiemdist.ribttiçãoín]]ltinoJTiial,pode ser ]'epresentada.eln cima.tabela de contingência.

A' x A', cujas probabilidadessão dada.spor
'Pi- : ,3k

#::' (}1.

; :«:.)

(=3.1)

,

qtleé a probabilidadedo i-ésiinoindivíduoser classificadono nível .j da escalapelo.)lliz r
e no nível Ã: pelo juiz

.s, pala. J, Ã; = 1, 2, ..., /(.

Logo,

a tal)ela

ílca.

Exemplo de tabela de contingência /{ x A

Tabela 3.1

Jxtz r

l

2

K

total

l

P'í«,] ]

Pi«,12

Pi«,l x'

Pir,]

2

Pias:21

Bits 3Z

Pi«; .ZK

Pír,2

h«.KI

Pi, ; ,K 2

Pias.KK

Pí,',Ã-

/}l:s.2

Pis,K

l

total

Ga;da. in(tix,ídtio possiii iiiTla.probabiliclít(le de concolclàrlcia qxie é dada pela soi:rla.(la
(lla.gotlal })i'ilicipa.l da. ta.bela. de colltiilgência repl'ementa(la por n'irs..... , Oll sejaK
l?r.í.r.scone

: > .Pi...jjJ l

(ltie é a: mesma que foi a.piesentada no Gapítillo 2. .\s prosa.bilidades pa.ra cada indivídlio
são desconhece(las

e (levem sei estilo)a.das

R.ogéiio R.liso:itt.o clo f)i a({o
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Da. nlesiTla fortlia. poderYios definia' li',...

que é a probabiiida.de de concorda.ncia. es-

perada sob a. hipótese de il)depen(lência, selado dada pela. solda das milltiplicaçães clãs
prosa,bilidades marginais da tabela de contingência clefiili(laspor h,,j = #'(}l, = J :l;i,)

e pt.,j = P'(}l. = jl;z;i.), qlie são msprobabilidadesdo in(tivíduoi sel classificadoila
categoria .j pelo jliiz I' e na. ca.tegoria. Ã;pelo jliiz .s. oii se.ja.,
K

T''''''''X q''''''''X

drs..

:: > . > .Pir.jT)is.k-

l

J

O coeficientekappa tisilalé dado por
'7r.irscon.c

rtirc

l

-- 7r.iTsesp

(3.2)

drs.s,

Ao incorporarilos os pesos nas discordâncias entre os juízes, cada indivíduo terá imi
coeficiente kappa poncleiado dado pol
.,

'7Íirso-- 7rãrse

l

(3 3)

7ri7.s.

eln que Ti.s. i dehnic]a. conto tuna. solTla pondera.(]a. (]as probabilidades de concordállcia.

otl sela,
.K

":«.

e xi,..

- )i,
>.''jüp:,.,j",
j-t k-l

3 def]ni(]a. como lillla. sorna. pondera.da. das pl'oba.l)ilidades de concordância. soft'e a

})ipótese (le independêi)cia.

entre os jtlízes, dada pot'
K

"«;.

Os

.K

pesos u.íx: são (definidos

:K

- )l,
>1,''jx:7':,.j7':.,t.
j-i k-í

da. mesa:na. fole)a

discutida.

ilo Ga.pítulo

2.

Pa.ia. podermos baba.ll]a.i co]]) o coeficiente kappa. pondeiacio seil} que tenhaillos (]lie
itl)pot' rest!'ições às estintativas elos paràriletlos, Goniil, et. a1., (2000) propõen} lttilizar

ii ]a ftu ção de liga.çãoclocoeficient.eque pudesse variar no cola.llmtodos ntllneros reais
A ftmção de ligação proposta. é

.«'«.,.,;
-',.«
(FH) ,
li,ogél'io Rtlscitto

(to Pra(lo
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cot[[o o \açor c]e n:,, pode vadiar de -] a 1: a ftlnção de ligação proposta eni (3.4) po(le

\-a.fiarrlo conjilnt.o elos ntlmeros i'edis. Corra isso podermosexplicar o coeflciellte kappa
porldela.do

através

do ntodelo

al )eixo

.g(",«) - ;Í,.'y

(3.5)

em (lue zi- são relações funcionais tios vetou'esde covariáveis ;ri, e :ris e -y 3 o vetou'de
paiàmet.ros de iliteiesse. Essa. teia.ção funciona.] deve sel cria.da.pata que o par de juízes
(r'. .s) t.enha a inesiJla covas'iávelno i-ésimo indivíduo como, por exemplo, a n)édia de idade
dos juízes Oli a especialização dos .jiiízes.

A est.ilação do modelose dali. em duas etapas Na.piiineila,estilTlareinos
as probabilidades p{.,j e pá..t, que nesta seção supomos conhecidas. Na segui)da.,estiínaremos o
l:modelopropriamente dito.
Para estimar o x-et.orde parânletl'os 7, redeflnimos a variável aleatória X, eln Lenhos
de va.liá.vens
a.]ea.tóriasindicadoras y;,,j . definidas como

''br,j

1 1, se o indivíduo i i'ecebell o nível J pelo juiz í:

l

0,caso contrário.

I'ermos eí)tão,

/'i«.jk = xi'lv;,..i.E..kl

p'(K,-:j

1, };...:

#'(}:,

z.,, r:.l

k zi.:

=ri,) ,

e portallto,

« [$

â

K K

«,*",..,»:.,.

-*;]

>l. )l: «,j« Klt;. .j K..k :«:- . .-:,l
j=i x=].

>:
>1:«,,~,'',:,,.:
J=tt=i
7rirs.
Na. equação
l.z;i.,.rí.),

l3.6).

(};-:j.};.,,Á:)

foi a.ssunlido

que ,ElYI,.j}.,.kl.V:l

(3.6)
= Klt;,..,}'i..x:

não sofá'e a i]]fl]iói cia (ie ne]]l]tii]]

R.ogéiio 13,liscitt.o
clo Pra.do

outro

]:,,: ;ti.l. Oli seja. dado

l:i (í #

r. .s). o que é luzia

[).IE USP
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suposição l-azoá.vel[)ois. espeta se que o valor al.libtiíclo por tun jlliz ao incli\-ícltiof não
intei'fira na avalia.ção (le outro jiiiz.

Poclelnos então realra1ljar a. e(luação (3.3) da seguinte foi'lr)a:
71'.irs. -- '7rárs.

H:« (1 )

1 -- TÍ.s.

n'árs.

«:«(:')(1

-

« :..)

+

K

« ;,.

\

)l: }:

«:.;u') l l

e

K

.K

.K

«,."z':-,,í':..* l + >: >: «,'",:,,.":.,*.
/
j-i x-l

j-t k-l

(3.7)

Finalmente. podemos con)l)i11aia.sequações (3.6) e (3.7). Assim t.erei-nosluzia.ftmção
de est.imação nã.o v'lesada, oil seja., a. espel'onça. da. htnçã.o (3.8), dados pi.,j e pi..k, é igtta.l

a zero.
K

K

.K

K

.K

E:
)l: w«E,,.E..*
j l x=i

>l, )l,wjky;,,jy;..~ ":""
.j=1. k=]

.K

+

K

(1) l

« :«

K

>, )(."jk7':,,j7':.,j-í Ê-i

'\

>1, }, '.',Ép:,,jp:,,tl- .
j=t

k=i

(s s)

,J

Para estio)at' o vet.oi' de para.u)erros I'. Goniii, et.. a1. (20(1(]) propõe a. eqtta.ção de es-

tintação tli , que seglte a. está-ttttu'a.
citada no Cápittilo 3 e Apêndice A, ein (]ue
N
«,

('$')

-

/ K

)1:

>1:

{::l

r<s

Ó:«''.:

K

1 >1,

)1.

\.f::l

k::l

'''j.:':,.,jE,,"

":...

1

-

(3.9)

',

ein que a-i,.. i enconti'a(]oslibst.it.tiiiido
se ' poi' ' na. equação3.7. Logo

";,,. - «n l '

.K

.K

\

.K

.K

Ej-} E«,*",.,'-:,:*
1--E
E«,.*~;,,.";,.«k-i
/
j-i k-i

(3.10)

Tal }béi.r}

»:,. - .':,:üo' -

'«'i;u '

('\

EE"''~~:-:'":.,.:
.j=i
k-:.í

d7

'

(3.] 1)

e c,i« 5 a. va.I'iã.ncia. cle [ia.l)a.ll)o de :,l\: E,Á:.i u,'jx:\;..j\;..A.. Oli seja.
.K

.K

\

'':,, = ''",' 1)1. >,"j. ':, j';,.* x, l
j={

1{.ogério Rliscitto clo Pla(lo

x;=í

(3.12)
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Qlialldo se ul,iliza a \ ei'padeira val-lànciade >:lL: >,i{ . u.ík} ,.:jl'l-.x: rlo lugar de ui. verTI

se lin) ga.nulode eficiência na.sestirilativas de '. Neste texto tra.ta.remosde uma escolha
es})ecífica pala L'í- proposta por Gonir}, et. a1. (2000) e descrita na Senão 3.3. A soltlção da

equação (3.9) fornece, sob condições de iegnilaridade, tíBIa estimativa consistente pala "y,
iTJdependent.e de como ?)i,. i especifica.da. fletiristican)ent.e.

't i consistente, da.das algimias

condições de legtilaridade, porqlie #l;lul ('y)j = 0 pma o vel'da.deito valor (le ', e Õ' â ol)ti(lo

":",o « .ol«ção 'le «. (+) = 0.
O prol)lema é que as probabilidades marginais de classificação nas 1< categorias de
respost.ada riledida.de interesse, para cada .ixiiz. sã.o desconhecida.s.o que nos leva a modificar a. equação de estimação, introduzindo as pl-obabilidadesmarginais por estimativas
via nova eqtlaçãode estimação.

3.2.2 Modelagem das Probabilidades Marginais
Ganiu, et.. a1. (2000) propõen} un) método pal'a estimar as probabi]i(Jades desconhece

Lias, fazendo liso de otltra eqiiação de estim)ação. Descrevem)oseste lilétodo a seguir e ao
anal fazemos alginls colllerJtários in)pol'ta.ates para n)aios facilidade de compreensão.

Note que

l\:,,,iz:,,01

F':«.j-P,,,j(.a)

,,j

;«{,,0)

(3.13)

i a. probabilidade marginal de que o inda'ç'ídtioã sqa jlilgado no nível j pelo jtüz 1, ern que
.8 ; un} vet.or P x ] (le para-meti'os,
}l-:j

pala

esti]nar

/) .,.r. Pata

caract.erizando

isso. foimaremos

essas p]'oba})ilidades.

i]n] vetou (K

Pode-se

]]tiliza]

1) x l colresponde1lte

jliigaínento do jtjiz r' pala o indiví(]uo i que é definido por ©i,' '

(X,:l, ..., }i':A'

ao

i)* (nã.o

exist.e a. necessita(le (le tlt.iliza.i'}l,./i , llnla \-ez que conhccernos os demais). A dist.ribttição
de ©i,

i rnii]tinon]ia]

(cona

,arranho

a.lnostl'a.]

].l.

K

/('p: -:,., .,3) - ]llpHl;'

(3.1:!)

} l

Qiianclo

.í\' >

2 cola\ ca.t.egorias

oi(lenaclas.

pi,.,j

i tisna.li

ente

nlo(lelacla

ttt.ilizala(lo

se a. fixação cle ligação logito a.ctin)fila.(la Oli a. ftinçào l)I'ol)ito a.ciin)ula.da. (vi(le Agreste:

Rogério Rtiscitto (io Pía(lo
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199(]) cona paiâmetlos de regressão a. (2tiando a resposta espera.da.assxlrileiinla categoria

ilorninal. a função de ligação popiilarmente uti]izac]a.é a ]ogística (Agrest.i, 1990).

Para est.et.ext.otraba]haienJoscom a ftinçã.o]ogitoac\irnti]a.(]a,proposta.f)or Walker e
Dtinca.n ( 1967). expressa por

'., l -r'E l -

(«*

,-''.x.

* .. ' .',,-*a,

(3.15)

sendo .rq a. fixação de pi'obabi]ida(]e actirntllada. at.é a. k ésima ca.tegoria de resposta«

Para. desenvolvereqxiaçõesde esl;irnaçãopata. /3 (e porta.ntopara pi.,:Í) é proposta a
foiinação de iin) vedor (/{

1) xl

,Pi,.h- iy,

nl$':,1x:,PI

P:. (ü)

em que .Ví 3 a matriz de covariáveisdo irldivídttoá para o juiz r'
Portanto. terll se para cada juiz um vedor (/\'

1) x l e jiintandc-se essesvelares em lula

t'únicovedor/?.(Ã' -- ll x 1, teill se a repl'esentaçãodas prosa.bilidadesde todos os .juízes
pa-ra cada indivídilo { dada.por

p:(.a) - Klü':lx:, 01

...,p!~:y,

co::: q': WI., ..., a'l«.).
Gollin. et. a.1.(2000)p]opõe]nestimeio valor de paiàT]et.]os
0 conaa e(lotação(!e
est.iiilaçào
/v
«,(à)

-

eill que /.)l = Dí(.íliy = '/(p:(/3))/d/3

>.:

&l

ÓIÊ;

'('p,

-

».)

-

(3.]6)

o.

e Ei 3 a l-rlatriz de covariãncins

cle ti'nballlo

cle @:. oii

seja, Ej = z;a.r($i .Xil. Da nlesilia forma que foi citado para a equação de estimação (3.9).
se a. Fria.triz (]e cova!'iâ.nela.s

Ei especificada

hr

a verdadeira

?lrz'r(@.l-Yi 1, tem se ]]n] galllao

cte eficiêllcia lias estimativas de .3. No ent.ant,o, sob condições de legisla.ríclade. a solução
l)a.ia a eqltação (3.16) fornece ijlna estimativa consistente pala .ri, illdepen(lente (ie colho

E, i especificada.
Soliiclolla.ilclose o sistelrla de eqtiaçães dado pelas eqllações l:3.91e (3.16). feRI se as
Rogél'io Rilsclt.t,o clo PI'a.clo
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est.in\ativas (las pai'ã-tlet.ios de lutei'esse pala. Q modelo pa.ia o coeficiente kappa pende

Fado. Este sist.eiTlade equações po(le ser resolvido xitilizan(lo-seo algolit.nlo ibera.ti\.ode
"scoráng"de F'-ísÃer citado no Capítulo
Pode se sa]ientm

2.

qiie as estima.uvas

/3 para

o vedor (]e !)a.rá.nlet.tos

.íi leão clependerr)

dos tenllos da equação (3.9). Esta, por sua vez, depellde indiretaiTlellt.edas estio-nat.iç'a.s
d,

as quais c]eterrninanlas proa)abi]i(Jades
»i.,J e conseqíienteriient.e
ã-i,... Qtjalqiierviés lias
estima.uvas de 7}!.,j induzirá lml viés nas estiulativas de ãi,,.
Como os parâmetros da. mo(pelagem do coeficiente ka.ppa. pon(lera.do r)ão infltienciatri

nas est.il-rlativasdos paiàmetros das probabilidades, essas são estimadas e posteriorrllente.
são est.ilnados os pal'àn\erros do rllodelo para. o coeficiente kappa porlderado ut.ilibando ns
probabilidades previamente estimadas

3.2.3 Equação de Estimação Clom Probabilidades Marginais Es
limadas
Ao uti]izarnlos a equação de estio)ação (3.]6) para estimarmos as pl'obabilidades
iTla.rgiílaisde I'exposta pat'a ca(]a juiz, teremos a ca.da passo do processo iterativo novas est.iillativas de pi,,.i e J),..x;. Comi isso, é proposto lllila t.erceii'aeqlia.çã.ode estio)anão.
foil))ada

pelas est.iiTlativas no passo corrente

do processo pala. estio))arnlos

o coeficielat.e

iça[)pa pondel-a,do, da(la por
N
«.*('t)

-

)ll:

{-:l

/ K
>1:

r<s

&:..''.;:

l

>1,

\j::i

:K
)1,

k-l

«,,*\l,,j'';;.*

-

ein que Ãí.., {'i,.. e #i... são msestimam.idasde õi,,, ui« e li-.,

#:...

(3.17)

l

respectivas)ente

3.3 EspeciHcação das Matrizes de Covariâncias
Nesta

seção

apresentaieinos

foraiT} int['odttzida.s

]]a. seção

as piopost.as

de

}at.I'izes de co\al'iá.ilcias

)t.e]'ioi'. feitas poi Gonin.

(le [raóa//zo: (]lie

eT.. al. (2000.1.

Coi-rlo .já foi cit.ado neste capítulo, (Jtialqttel es!)eciflcação

(ías l)lat.dizes cle covaliâ.nelas.

(lescle (jlle as con(lições de regula.FiLIa.elesnão seja.rTI vlolaclas, gel'a estima.fita.s consist.entes

Rogélio Rliscltto do Prado
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dos pal'ãmetros (/?, 1') . Pot'ém, se tli.. e Ei coiJ3cidireln co]]] a verdadeira ] atroz de -,,aria.ncia

de }::ll::l >,[::i ujty;,,jl;,.# e a verdadeira iTlat.rizde covariâncias de @i,telli-se imi ganllo
cleeficiência rias estiiiiativas dos parâmetros.
Prin)eiramente, consideraien)os a especificação da matriz de covariàncias de t.rabalho
para Ei = zia7'(@iXí), a qual será utilizada na equação (3.16).

"«','(q':

z-'Í ] ]

z-'i] 2

E 2i

Ei22

(3.18)

-N':) H E:

E /&]
en] que E:.,

in 2 ... Ei/üfü

:' ua.'r'(q':, -X':) e E:« H cou(-l';., a':.IX:).

A (]istribliição rliarginal de üi, á multinon)ial com villa n)atroz de covariâncias (/{'
il x (Á' - l),
,'a,'(q';.

-Y.)

(3.19)

diagÇPi, ) -- Pt«P'...

em que díag(Z3i,) denota urna n)atriz diagonal com os eierrlentosdc pi, na diagonal prin
cipal.
Logo, os e]enlentos (ta diagoi]a] p]'it)cipa] (]e Ei t.a,nil)én](dependem do vetou (te paràrlle
troa /3 e sã.o especificados

por

E:«(P)

',«,("P:« X:)

ag(p:,)

Pi,P".

( :3.20)

Pa.ra.especi$ca.ras Fila.trazesfora. (ta. dia.gana,lprincipal de Ei, é proposta lula ftmção
das coi'i'ela.ções er)ti'e os elelTlentos cle @i, e @is. Eito pa.i'titula.i', o coeHcient.e de col'Pela.çã.o

elas!'eo .l ésiino elemento de üi, e o k-ésimo eleiilent,o de «í. 3
í'i-.jk = co'l'?'(b...i, X..kl-V.)

#l; lei,,.jc

i. .k l

(3.21)

en] qile ei.,J ; o t'esídtlode Pea.isbnpa.dtoniza(lode y;,:j, (fileé dado pol
'
K,ogério Ruscitto

do Pl-a,do

'':'

} i,:l -- ?Jí,.j

IP,.j(l }i=)1'''i
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Adlllita. (]i le esta inat.l-iz se.ia ir)variante para. (lttalquer par cle juízes e porá.a.nto só depen(le

dos níç,eisj e É. Então p{,.,jt = pjk. Ui-r}estilTiadorpelo método dos illomentos para /)Jk i
x'-vv

\--x

.Z....í::i

''* '

N

.Z.-r<s

c€7",.irás,k

(3.22)

en} qtt.e
-

é?i.

i

}';,,j

=:

7)ã,,f

,; ll i7i

e »{,,J 3 a. estiíl atava de h,,j.

Ent.ão,/].,À:e 7)i.,jespecificariicompleta.rTlente
Ei... Enl particillar. o elenlent.ocla.j ésima
linha e k ésima coluna de Ei- = cot,(@i,, ©i. .Y:) é
co'r;(X,,.j, X.,kl-vá)

'.««,'(E,,j, X.,t IX:) vua,'( };,,j)-''( E.,k)
/"j*

vP:,,j(l

7':-,j)7':,,*(l

(3.23)

- P:,:.-)

file é est.ima.dosiibstitliindo-seos para-menosda equaçãopor suas estirilativas.
Pala especif]cal'ui-:, sei'á riiostra(]o qtle cou(y;,,j , E.,À; Xi) apreselltado na equação (3.23)
especifica completamente
f

'Z.;Írs ;kÍ Ua'l'

K

'K

\ 'í-l

k-l

EE

U.j k };.,jEs

,*

sell} qtialqtlei' modelagem adicior3al.
A

proposta

é ]eescrevei'

}ll:::t

)l,É;.]

ulk}

i,,jl:s,É

coillo

mtJÍ-,

en)

que

t// ;:

(coil,

alU,

-..:

u/.,/{y 3 iin vet.oi'/f' x l contem(loos pesos e Jí« = (E,,iy:..], X,..l\i..', ..., K,,/{y;../{y $
iuli vetou'/t'2 x ] de produtos cinza(ios. Deste Díodo

'',,.::: «,'-,'(.,r:,, x:)«,.

(3.24)

O -.'etoi Ji,. contéíil /(2 iíldicadoi'es yl..jy:...k:, dos (duais son]ente ]n]) pode sei l ((ltlando
o inclivídltof i jlilgado ser clo nível j pelo jiiiz r' e (to nível k pelo juiz .s) conao resto
do vet.oi ig\ia] a 0. [.ogo, /í« 3 nlti]t.inomia] coreiplobabi]idades r)í..;..Ít apresentado na
eqtta.ção (3.1).

e ./i«

terra alma. l ta.triz
L;rll'(.//,..

Rogai'io R.tiscitto do P2'a.(!o

.Vil

de covaiiãncias
=

r/vla..q(p,,*

l

/f2 x /t'2 dada

por

(3.25)
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onde 7)i,.,= E(,/í,..IXi)

têi:nelement.os7)í,,,:ik. Usando o fato de que a;covaiiância descrita

na equação (3.23) pode tarJibén) ser escrita conto
co?,(E,,.j. h.:ki-X':)

;Pias,ãk

(3.26)

Pàs.k.

po(]e se estimar a$ probabilidades p{,.,,Jk ligando a e(]tJaÇão3.26
Pi« s ,{k

»:«,,»:..k

+ cÕu(K,,.f

l)i,,jPis.k

(3.271

, }ç,,k IÀ':l

Í)jK XIPi,,jtX

Tll,:ibpl.s.kl}

-- p«:k}

Pol,tanto

tJ:.. - u,'l iag(P..,)

»:,.»!..]«,

com 25i,.,,,t,dados na equação (3.27), sendo os element.os(lo vedor p;..

3.4 Variância dos Estimadores
Para poder realizar testes pai'a.os pa.rânletr-os.deve se eilcont.raras variância.sdos
estima.dores. Pai'a isso, utiliza se expansões por série de Tayloi' (\;ide Prent.ice, 1988).

Assimlir)do qtle o nlo(leio para h'í,., h,,j e pi.,x; são coiret.ainenteespecificados, (/3,'t)

é. sob con(liçõesde regitlalidacle,consistentee assintoticamenter)ornial, com matriz de
"~,*riã:.cia

V(d. "y).

A proposta de Gonili, et. a1. (2000) para estima'Rios as variâncias dos est.iRIa.(lotesé

litilizai algtinin)étodo 11iii-rléíico,
poi exen3plo,"jackkilife"(vice Lipsitz et. al., 1990)e
"book.sela.p"(vede

Efioll,

1982).

No caso do n)étodo de jackknife, qlie consiste na est.lula.çãodos pa]'ã.]]iet.i'os
seno o
j ésil-rlo iil(livídilo,

pa.i'a. i::

1, 2, .-., ./V S calculada

a va.i'iá.ncia. an)ost.l-a.l lttiliza.nclo as .Xr

est.iinat.ivas dos paiánletlos
/v

ú'(õ,õ') eill (]lie (3', ;.')

atr)ost.i'a e ( 3', )É)
1{,ogério Ruscitto

á ia

-;)ll:i(ü'.õ')
: (.õ',I')i'í(ü:,':l') : - (õ'.I')i
i l

estimativa

c]e (,C]',]')

é a. méíllâ. (los (l3'. ?t)
(lo Piada

obt.ida:

i soba'e os

excluir)clo-se

o i ésimo

(3.28)
inc]ivícítto

(]a

.N irl(livídllos
l:XIE-USP
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A utiliza.ção deste est.iniador, ou (]\ia.l(]\teioutro est.inca.doipor ]llétodo l iil )érico, re(ltier

iiln processa.hei)t.ocomputacionalinltito demorado, t.Olhandoa proposta pouco viá.vel.
lista. demora con)ptitacional

fez com qiie pioci]rássemos

otit.ra proposta

})a.]'a. estimam'ritos

as varia.meias dos estio r\adobes (]os parámetlos.
Tllol)tpsoll (2001) concluiit que os resultados obtidos corri o estiTilador sandtiiclle são

adequados pa.ra.a estimaçã.odos eil'os padrões dos estinladoies quando se estiiTla.o coeHciente kappa. ponderado senouso de covatiá.vais. Ele comparou o lestilt.adodo est.ilnador
sa.ndlticllecom as estirllativas tlsilais do erro padrão clo coeficiente kappa ponderado.
Uti[iza.ndo o resu]tado encont.ra.dopor T]30nlpson (20(]1). tanlbérn uti]izarel:rios o está

tt)odorsar)dtiichepma est.inlarrnosos ei'ros dos est.in)odores
dos parâmetros,tanto lla.
n)odelagen) das probabbilidadescon)o na modelageril do coeficiente l<appa ponderado,

utiliza.ndoessas estio)ativas dos erros para iniplen)entarn)ostestes de hipótesessol) os
para.metros

.

R.ogério R.ltscitto

(lo Pia(lo

IÀ.'íE USP

Clapítiilo 4

Aplicação

Há várias situações en] qlte a teoria proposta })ode ser aplicada. Admita qiie se deseja
; \alia.r pacielltes segundo a gravidade de tema deteiulinada doerlça, lilás que o exai:ne
adeqtla.dopma esse diagnóstico seja riltiito calo. Supollha qiie um novo exan)e, mais barat.o.
tenlla sido proposto. A modela.gem do coehciente kappa ponderado poderia ser tltilizada.

pala detemlinar ern que perfis de pacientesos dois exames têm alta concordârlciae, a
paitii daí, para esses pacientes seria aplicado o exame n)ais barato.
Aplicaten)os a. teoria. aos dados do exen)plo do Capítiilo 1, para tant.o, desenvolvemos

illacl'ospara os pacotes S e SAS (vida Apêndice B) que pernliteni a estimação dos lliodelos

apresenta.dosnesta clisseitação. O objetivo da aplicação consiste em saber se a l-rledida
criada pela pesquisadora (sulco: (1) ausência de sulco, (2) presençade st)lco sell} a foitna
carreta e (3) presença de stllco comi forma col'Feia) apl'esenta alta reprodlltibilidade entre
os exan)inaclores e se algumas características de interesse potencia.liza.ili a concorda.r)cia.

entre eles.
Para solltção cla equação de estimação (3. 16) proposta no capitulo anterior, foi utilizado
liin modelo rntiltinomia.l coi l ftltiçã.ode ligaçã,o logit.o a.cttintllada.

Pai'a mo(telasas probabilidades de resposta para cada categol'ia da tnedida cria.da.pela
pesquisa.dou, (ltie tens.a.medir a. qtialiílade da. tesa.a.viraçãoefetiia(la, roíam u{.ilizados coilio

covariáveis a 7'e'c7zllca,
que é tll-naval'lavei dicotõrrtica para avaliar se o conhecia)ent.o
da. técnica eill qllestão illflttencia. nas proba.bilida(les de i'exposta. dos exa.tTlina(topes (est.a
iTledida. é refêiente aos indivíduos

ol)seivadosl

e a Especza/tzação,

t.a.nlbéill burla. va.Fiável

clirot.étnicapa!-a.irldical se o jliiz possui especialização em dentística. /\albas as varia\eis
tecem)ern va]oi

urll (1)

ausência.deste fato!.

em caso c]a [)t'crença. cto iespect.ivo

fatos

e zel'o ([]) no caso (]e
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As estinlat.ovasdos pala-iTletiosdo modelo mttlt.inor]tialaj]]stado são a.])resent.nelas
]la
Tabela 4.1.
Ti'apela 4.1

Estimativa dos parâmetros do modelo multinomial

El*EITO ERRO PADRÃO

P

Intercepto l

1.4671

0,3610

}6.5163

0.Q00}

Intercepto 2

1,9740

0,382]

26,6869

<o,ooo!

Técnica

D,2203

0,3048

0,5224

0,4698

Especialização

0.2552

0,1899

1,8050

0,1791

Pode se notar pela Tabela 4.1 que os favores Te'cHaGa
e EspecãaZ anão não são estar.is
ticanlente significativos, porérri como o objetivo principa.l é tnodelar o coefi('iene.ekappa
ponderado, deck(lililos não ret.arar os favores não signiülcativos dest,e lliodelo.

Logo, pelo modelo miiltinonJial ajustado, temos que
/o.g l := -:--

1=

(--1.4671 + 0, 2203xTécnic% -- 0. 2552xEspecializaçãoi,l

e

/o.g

Ç-Í:-l; ,l=--(i, 974(] +o, 2203xTécnicai o, 2552xEspecializaçãoí.)

Tendo os ajustes (lo rllodelo sobre as fiulções de ptobabilída.des a.cumlilada, pode se

optei as probabi]idac]es para cada. categoria (]e resposta e para cada .liiiz, sendo

,-,-l::i.:
: ini'*.
«

Col)l as probal)ili(la.cães pa.ia. cada. categoiiêt. esti111a(las: estima-se os paJ'án\et.ros (lo lllo

([e[o pala. o coef]cient.e ka.p )a. polldel'a.do so]ttcioilan(]o-se a e(lua.ção de estllllação (S.01.

R.ogéiio R.iiscitto do Prado
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As estirnat.ovasdos para-ilaetrosdo modelo para o coeficiente kappa ponderado é apõe
senta.clo rla. Tâ.bela 4.2.

Tabela4.2 : Estimativa dos parâmetros do modelo para o coeficientekappa ponderado

EFEITO ERRO PADRÃO

P

Intercepta
Técnica

1,9686

0.0771

65],7250

<o,o001

0,2]48

0,]057

4,1326

0,0421

Especialização

-0,7797

0,1259

38,3522

<o.ooo]

Portam,o, conaos resultados apresentados pela Tabela 4.2, pode-se verificamque a coi]
cor(lâllcia entre os juízes dinlintii quando os dois possuem especializa.çãoe]]] dentística
(p < 0,0001) e ailmellta. comio conhecinieilto da. técllica (p = 0.0421), sendo esta collcordá.ncia.calculada pelo pleditor linear

,.«

(PÜ) - -,,''' * ',:.*;*"'.-:.-:-.''''*':...:*'''-,;.:.

Os va]ores das estima.tovas(]o coeficient,ekappa ponderado pa.ia as categoria.s de resposta

de especialização e técnica. são apresentados na I'apela 4.3.

Tabela4-3: Valores ajustados do coeficientekappa ponderado

Técnica

!togério

Especialização

Cona,e.ce

Possui,

[) 6f)5.\

0,3331

Nà.o possa i

(}.7975

0,7549

Rtiscil to clo Prado

Não

conho,c.e.

rÀ:lE- tJSP
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4.1 Clomentáríos Gerais e Futuros Estudos
.A escora das covas'dáveisdos frio(leias pt'afastas f:ica a critét'io do pesqliisador, podendo

este acrescentar covas'dáveispal'a explicar as probabilidades ri]arginais sei]] que estas (Oll
alia.s relações hlncionais) sejan} litilizadas no tTlodelo paJ'a, estima.r o coeílcient.e ka.ppa.
ponderado.

Utn desenvo[vil-mento nattlra] (leste trabalho seria o estjldo de métodos de dia.gnóstic:o
que pertrlitisserii avaliar a adequação do modelo.
Em t.oda.a. t.eol'ia a.bol'dada.neste text.o foi proposta. a. utilização de uma estrtlttlra. de
comi'elaçõesde tuba.lllo nã.o est.rtit.tarada. Estudos po(ieiian) sei' realizados para verifica.i a

eficiênciado uso de outras estliltiiras de correlações,comopor exemploa imiforl le

R.ogeno R.llscitt.o (lo PI'acto

1}.1E-US[)

Apêndice A

Propriedade das Equações de Estimação
Un)a Itmção de estio)ação é definida como sendo cima função dos dados e do para.metro

(]e interesse. Ao igualarn)os lmla flinção de esthnação à zero, temos cima equação de
est.inlação.

Se @*é in)ia função de estimação, t.al que a niatliz de covariâncias assintótica de seu
respectivo estilTladoi'satisfaz Cm(/3.P) -- C'ou(/3w-) não negativa definida pala toda função

(]e estimação regular (vicle Artes, 1997para a definição) q'(f?), onde C'o?; indica a matriz
de cova.riâncias assint.ót.ica, dizemos que W'' é lmla. ftmção de estimação ótinla.

Definição

1. Sela J.P' a mata?z de cot;aüâmcáa a.ssiníótzca de tzln esfzmador r? obtido a

püd'lr dc ullla, Jum.çiiode est.l.In.a.ção
q. Se elhtir umü funçã.o de est,.m.üçà.oq* que ge,ra
üwl estio-r\apor de 0 cowl, rn.atroz de. coTIQüàu.ciQ al.ssi'ntót-icn .Ji,t , tal que. Jjt
ítegatttiu

deÍin.{dü

para

qualquer

W,

ent.ão

q*

é dito. ser

umü

fu'nçito

-- J$}

seja nào-

de estio-n.uçã.o

ót+.lu.n

para 0 (M otü-Rali.dü.de).

Cltowdel'(1987) estlida. llllla. classe pai'tictilal de ftiiições (le est.illlaçâo (ltle cllalna.I'eillos
de hmções cle estio:nação aditivo.s.

Definição

2.

Seja ?/í, i:;:

.seja.m u.it.yi\ü~l. t. =

1, - - - , it uma

\. - - - .n. fuvlções

prte.andes (tü$ fu-TI.çõe.s rc.gulares

a.rnostrü

de ueíores a/eafórzos

de est.{lrta.ção

'para 0. Lim.a. fu'nçã.o

7lr}.(/epcri.de'n.íes e

TI.ão u-ici.a.dais e co?p. a-s rrl.esmü$ prode e.st.+.mação ad.t. ua gera.d.u por \Li
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IK.'lodelagen}
clo Coeflcierlte l<a])pa. Pondera(lo
'pode ser dejtnl,da cnm.o:

> IQ,(P)u,(y;, 0),
'}

l

onde Q. é uma müt.T'tz Tt.ão estocúst+ca, Ttão sáltgutar,

de pesos qbe, euen.tuaLrn.ent,e. pode

ser função de n, e'n.qu.autolli, {. :: \.,'Z. . . . . rl, sã.o uet.ares com m.adia zero, mutualn.ente
indepe vldeletes .

Pol silllplicidade: chame essa.classe de ,4. O alttor nlost.I'a.que a. funçã.ode est.imação
3tilrla (centre a.s da classe ,4 i ol)ti(la. qtia.nulo a nlat.I'iz de pesos é dada por

~;'«,

- «. (1 )''--,,'''.:;.

Estimador Sanduíche
A partir da expansãode Tay]oi ao redor de P sobre a e(luação(2.1(]), temosq\le
f' «a

--'

) --l r' .

{$«:«

'«.;} 'Í$«:«

'';

O úllico tem)o (]ue depen(]edos da(]os é S{, portant.oa covariãnciade Éi $

c-(.õ)

. 1

'5' OÍt'l
' ' "o: '
z../

-i-l

>l:/ott,: 'c'.,,(s:)vlo:
í=i

F 4 1: í\{ 'o:
J \. {=i

Sllbstitilin(lo-se Co?;(S{) poi' SÍSi e í7 por 8 ten)os o estintador sandtlic])e

R.ogeiio Rias('it.t-o c]o Pia.(]o
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Apêndice B

Neste Apêndice são a.presentadas duas l:rlacros para aplicação da i-rietodologia vista
nesta rnoliografia. A pl'ilTieira foi desenvolvida. pai'a ser execlltada no pacote S-Paus (ou

R) e a segtmda
nopacoteSAS.
O algotitin)o implementado não utiliza qtlalqtier rotina ou subrotina dos softwares ttti]izados, Oli seja, toda. a lógica con)ptitacional foi por nós criada ttt.iliza.ndose a.penas as
respect.i'ç'ms li nguagens inata'iciai s.

Claracterísticas do Programa
As macros foram elaboradas a pa.rt.irde um mesn]o algorit.]llo,seus tempos de execução.
no entanto, va.I'iai:r)rntlito *. A va.ntageiTIda maca'o em S é qiie pode se] rodada no software
gJ'atttito (Rt)

ao qual todos podem ter acesso.

Na aplicação e erli simulações realizadas para testar o programa, quando se exigia tuna.

precisão de qtta.tl'ocasa.s(decimaispa.ia as estilnat.ivas dos pa.râ.irletl-os,foi necessá.rioeln
tomo de 30 item'ações at.é a conveigéncia

do algoz-it!-no.

Pa.ra avalia.ra eficácia.cloalgoritn)o, foram comparados os valores do modelo a.alista(lo
pata. o coehclente kappa ponclel-adocom apenas tina covariável biiláiia comios valores do
coeficiente kappa. pondel'ado pa.ta.ca.da.categol'ia. dessa covas'lavei.
En[bora os valores leãoc]evessenisei os ]riesnlos, deva(]oao ntlrneto de ol)se]x/açõesse]en]
diferentes (o va]oi já existerlte é ca]ctl]ado coral dieta(]e das ol)setvaçães, en(lltanto queo
)(?L ?aplicação

L macrocln S (tt.morotlcercade 15 mhutt.ospara obter }ls estirnativiis.jú a em S.â.S

de-moi'oucercêlde 5 segiindos
T h Ltp://Grau. i'-pi'oject..oi'g
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X']o(]elagen)do Coeficieílt.e Kappa Ponderado
iTtodelo é a.jllst.ado com t.odes.l e a. existência
ao modelo,

a. ordena de giaildeza.

da. est.rtitliia

entre os coeficientes

]U.odo de Utilização

de covatiá.ilcia

que é ilTipost.a

foi rala,nr.ida..

das IN4acros

Pa.ra a macro en} linguagemS, os dados de\enl se!-colocadosno S-Pliis ou R. e depois aplicar a função ca/ckapponry,X/,.V2,Z,/(, ífm.a/,fípmrro2, declaralldo os termos (la
ftmção:

+ }' deve ser uma n)atz'izcona duas colunas, a l)iinleil'acontendo os resitltadosda
valia.vel i'espost.a a.feridos pelo prior\oiro jiiiz e a segunda. pelo segundo jtüz;

e X/ deve ser uma n)atl'iz, coíJtendo ein cada. co]ill a illncacovariáve] de interesse e
em cada linha os valores da.s cova.Fiáveis pala cada tulida.de a.mostra.l. referent.es ao
plin)eito .Juiz;
+ .Vg de'ç'e ser

]u ]a n)atroz,

contendo

el-r\ cada

coluna

unia

covariável

de interesse

e

en} cada. linJla os valores (ta.s covariá.venspara. cada lmidade arnost.ra.l.referelltes ao
segtlndo juizl

e Z eleveser iii la i:matriz,contendo em cada coltma imla relação hu)cional entre as
covariá.vens de interesse e eni ca.da. lii)lia os xa]ores das leda.ções funcionais pa.ra. c;a(]a

ullida.de ai-rlosti-al:

e A' clc'ü'esel' o núlrleio de categorias que a vaiiáve] resposta pode asstlmir. esta tela(]o

corno rllenol-categoi'ia.o núrnel'o l e ina.ioi'o núrrleio lÇi
ip ãí71,aT
deve sel' o nt]n)erorTláxi):no(]e iterações do pl'ocessoirei'a.t.ivoque se pernllTe

que a macro execute;
e Z2lpocrío(leve sei imla. síríng er3t.ieaspas (llle deter-lllina se o erro é baseado ilo n)odeio
:BN']"ou

se

\iti]iza.

o esf.iirla.dor

Hall(]tliche

"S"

Pai'it a inaci'o en} liilgtlagent SAS, os da.dos devereisez' colocados dil'etalllente na

ili;].ciocomo lliatrizes. Cada linl)a de rlaclo(leveser ]eferent.ea tina tlnicla(leail-)osttal.A
R,ogório Rilscitt.o

(lo Prado
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forma. (íe enfia.da. dos da.dos deve scgtiil' a.s n)esina.s especifica.ções já cit.idas na. l-macroei-n

lillgtlageni S, porém-n
cada coltlna de\e vii seda.fada poi espaço e cada. bilha separada poi
í..,..l.

1].ogei'io Riiscitto

(lo f)tacto
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Programa em Linguagem S
ca[ ckappor3
Ub«n,

<-ftl nction(Y,X

] ,X2:Z,K

,ãtmax ,tipoerro

){

( mat-i * )

N <-n row(XI

>

P <-n col(XI)
P] < nco](Z}
Y!<

matriz(Q,N,(K

l )}

'Y'2<-matriz(0.N

,(K- l) )

for(i in ]:N){
tbi'(j in l:(!{ 1}){
ir (Vji,il<=j)

'Vivi,jl<- ]

ií (Vli,2l<=j) V2li,jl<-i
r

\'T'< mau'ix(0;N:K>
Ys<

-in at rix(0,N

,t\ )

t'o-(i in l:N){

for(j in l:K>{
if (Vli;tl=

=j)

\'rlijl<

]

if (X'li:2l=

::j)

Vslijl<

]

}

p111<-)natrix(0,N*(K
pn2<-matriz(0.N'H

]j;] }
(]Ç- ] >,1)

temp <-l
hr(}

in ]:N>{
foi'(j

in !:(K

l )){

pn] {temp,j<-Y]

li,jl

pn2jtemp,l<- V2li,jl
tempo-temp-FI
}
}
pT} <-r})i

nd(p!}

] ,p112 )

X] 1 < matrix(O,N#(K-l).P)
X22<-lnatrãx(O.N+(K

] >,P>

templo-l
temp2<-1
u file (telnp! <-N+(1<-1)>{
fo-' (i in ]:(K l)){
X[ [ {tenlpi ,l<-X

X22jtemp]

] jtelnp2 ,l

,j<-X2jtenlp2

:l

templo-tem.pl-+l
}

t.enlp2<-temp2--FI
}

R.ogério R.uscitto do Prado
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A"x<-matriz(O,(K !).(K-l))
foF(i in [:(K-]

)}{

A-li,il<i
Coladas-J\ux
i:o-(i i« ]:(N ]»{
Colada.< rbind(Colada.Atlx)
}

X l] <-cbilld(Caiada,X]

])

X22< cl)irld(Colado,X 22)
X<-rbil)d(X}
Atlx

]<

l ,X22)

mau'ix(O,K-]

,]Ç-l

)

for(i in }:(K l)){
for(j in [:(K-] )){
if(i<=j)

{Aux] lj,il<-i}

}

}
\'rl <-m at:i'ix(O,N

,l< >

Ys] < nlatrix(O,N,K)
füF(i in l:NJ{
fol'(j in ]:K){

if ('V'li,]l==j} Yr] lí,jl<-l
if (['li,2l==j)

Ys]ji,31< ]

}

}
Zrs<-cbind(mail'ix(]

,N. LJ:Z}

À[Pesos<-matrix(O,K,K}
for(i

in ] :l{){
hi'(j

in ] :K}

).[Pe-sji,jl< 1((i j)2/(K-i)2)
}

tempo-l
vpesos<-n)

ah'ix(0,(K2}

,1 >

fol'(i in ]:K){

for(j in l:l<1{
vpesosttemp,l

<-N [Pesosji

,jl

tempo-temp+l
}

}
gan\ast.empa

n)Rtrix( ]000,Pl+l.l

)

[)etastenap< mau'ix(] 00U.{K-] } P>, ])

gmnas< solaeet(Zrs)%*%Zi'sJ%a#%t(Zrsl%#%YI, ll
betas<

solve(t(XJ%*%X)%*%t(X

>%*%pn

pai'üda<-l
u hi[e

(at)s(]l[ax(1)etasteinp

belas ) >>Q.00{){)0]

l

a.l)s(lna.x(garnaistemp gan)as))>0.00(}1 &:& para(ia.< :itmax ) {

R,ogeiio Rlisclt.to do PI'ado
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Nr] < matrix(O,(K-]

t P),(]{

N12< matriz(O,(K-]

FP),]

híb<-matriz(O,(K-
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] +-P))

1+ i)),(l<-

1 [P))

}'i's< ]natrix (O,(K ]J+N:] )
}'l's<
Fl<

1/{] + exp(-(X%*%getas)
-jnqtrix(O,N

)}

,}Ç- ! )

Fs<-matrix(O,N,K-

] }

tem.l)<-O

fo:'(i i- l:N){
for(j in l:(i< 1)){
Frei,jl <-Frsjtemp-+
Fsji,jl<

j ,l

tüsjN*(K-1)4

ten)p l j,l

}

tempo-temp+K-l
}

Pr<

-m atrix(O

,N ,K )

Ps':' mau'ix(O,N,K)
for(j in l:l{){
if(j==1

){

Pri,jl <-Frl,jl
psl,jl <-psi,jl
}

else{
}í' (j==K)

{

Prl,jl <-i-nlj-]

l

Psl,jj<-t-Fsj:j-il
}

clse{
prl,jl<-prl,jl

}'rl,j-ll

psl:jl < -rsl,jl-t'sl,j-

]l

}

}

}

rho<-rnati'ix(O.l<.K)

hl(i in l:K){
for(j in ] :K>{
rhoji,jl < sum(({'\'rl,ij-Prl,il

)*(VsÍ,jl-Psl,jl)

}./

(sql-t(Pi'l.}l*(l Pi'j:il )*Psl.jl*(l Psl.jl) )))/(N-P}
}

àE:i<-n)at.rix(Q,P!-t

N14< mail'ix({),PI

],P]

+i.l

N[6<-inatrix(0.P]-F].P}
Plis<

-ln a.t!'ix(0.N

P\'<-jna.ti
F:'P<

ix(O,N.

matriz(O,N.]

1{,ogéi'io Rliscitto
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]<i's<-mat rix(O.N .] )

[Í}'s<-(exp(Zrs%#%gamasJ-] )/l] l exp(ZI's%#%gamas))

for(i in l:NJ{
templo-O
temp2<-a

1«(j }» i:K){
for(k in ]:K){
tempo <-tenlp]

+À'!Pesoslj

.kj#Pfji

,jl*Ps

Íi ,kl

temp2<-temp2] h]Pesoslj;kj#'\'r]li,jl#Ys] ji:k
}

r

PYji,l <-temp2
PPji*j<

tempo

Plrsji,l <-Krsjj ,l*(l-PPji,l

> F PPji.l

}

algoz exp(Zrs%#%gama)/(l + exp(Z)'s%+%gamas})+2
f'or(i in l:Nl{
Yir<

matriz(O,K-].]

)

Xir< J:natrix(0,K
l.P>
Yis<-matrix(O,K-]

.l )

Xis<-tnatrix(O,K-l

,P }

tempo.<-l
foi' (j

in }:(1<-1)}{

Yii'!tempo ,l < -Y ] li,jl

Xirjteinpl ,j<-XI Íi,l
Ylsjtemp] ,l<-1'2li,jl
Xisjtemp] ,j<-X2ji,l

templo-tempo"FI
}
\ 'ii's< -rbií3 d( \' ir:Yis

Xi<

)

rbind(china(Atix.Xir),cbind(Aux,Xis

)}

Firs<-mau-ix(0.2+(1< 1),1)
Firs<

]/(

1+exp((Xi%*%belas)

A < dias(Fit's*(]-F'irs):2*(1{

}}
1) :2*ÇiÇ- ] ))

Pira niat:rix(0,(K-l):l)
Pisa-mau'ix(0

,(K-l}

for(j

}){

i!] ]:(1<-]

if (j==1)

,l )

{

Pirjj,l< F'irslj,l
Pislj ,l <-t'ii'sb+

K-]

,l

}
esse {
Pir lj,l <-Fins
Piso,]<

ij ,j-nrs

F'irsíj]

!{

lj- } ,l
] :] Fil's.]-]

tlÇ-l

:l

F
}

Rogél'io Rllscitto clo Pra.do
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'v'pr<'dias(Pãr.K ] ;i< ] )- Flôr%+%tC}'ir)
\:ps< dias(Pis,K l ;K-l )-Pjs%*%t(Pis)
V'prs<

matriz(0,K-]

,K ] )

fo*'(j in ] :(K-])){

b:'(; i- l:(K-l>){
\rprslj ,rj<

rhob,I'l*sqrt(Prji,jl#(]-Frei,jl)+})sli,rl*(l-Psjl,rl

)}

}
verá-/\ux]

%+%Vpr%+%t(A

ux! )

\-'es<-A ux] %+%Vps%+%t(Anel

versa-A

uxl%+%VPrs%+

Ve <-i'band(cbind(

)

%Qt(A ux} )

Ver, Vers),cbind(t(

Vens ), Ves ) }

W< -sol. e(Vê )

htl <-Nil + t(A%+ %X})%+%\v %+%A% 4'%XI
h12<-h[2-t

t(A%*%XiJ%*%W%*%(\'irs-Firs)

N[5<-À[5 + t(A%#%XI)%#%U'%4'%(Yirs-Fins)%+%t(Yirs F'irs)%+%W%+%A%+%XI

tempo-l
Pjk<

matrix(O,K2,]

)

hr(j ir}l:K){
for(f ín ] :K){

Pjkjtemp,l<-Frei,jj*Psji.rl[rbojj,i-j+sqrt(Frei,jl+(]-Prji,jl)+Psji,rl*(] Psji.i'l))

eemp<-temp+}
}

}
visa

t(\pesos)%o*%(dias(Pjk,K

2.K 2 ) PJK%+%t(Pjk)

}%+%\

pesos

De[tars< as.mat.i'ix(Zrsj],l aJgoji.l*( ] dgoji,l)+(i-PPji,l)}
N13<-Ní3-tDeltars%*%solve(vrs)%*%t(Deltars>
Nl4<-Ni4 }-DeJtais%o#%solve(\xs)%q'%o(PYji,j-Plrsji,l)
N,[6< À[6+ De[tars%*%solve(ws

}%+%(Poli,j-P]rsj],1)%e*%t.(Poli,j-Plisti,i

sol\ e( vrs }%*%t(Deltars

)

betastemp<-beta.s

betas< betmtemp+solve(i\Í] )%+%N[2
gama.stemp<-gamas
gam as< -gainasten1l»sol\ e( h,13)%#%X[4
cat(" Pa.sso:" ,paí'ada)

prilit(betas>
E)i'int(ga:mas)

paradas-pai'ada+l
if(pat'ada==itínax) {cat( 'Algoritmo não conTeI'giu:)}
}

if(pai'ada<itmax)
sprint(cat(

'i\lgoritlTlo

if (tipoerro=="

collvci'giu

cona sucesso'}

)}

BÀ-t" )

{epbet.as<sqrt(diílg(solve(h[l }) )}
Pise le})l)etas< s(ll't(cliagtsolverXt1)%*%,Xt5%,*%sol\e(Nll))l}

Rogél-lo R.iiscitto clo Pt'ciclo
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quibetas<-betm2/epbetas2
if (tipoerro=="]3Nl"
{epgm)l
esse

as<-sqrt

{cpganlas<

pbetm<-1-pchis(](quibetas:]

)

)
(d iag(solve(À13))
sqit(dlag(solve(

)}
Nt:))%,*%Nr6%*%solve(

quigamas<-gamas2/'epgamas2

i\ 1=3) ) >}

pgamm<-1-pchisq(quigamas:]

)

]lomes< c(' ERect','Std Errar','Chi-square','P-walue'}
prlnt

(cat('Parâmetros

do modelo

m\1ltinomia!')

)

resultbetas< cbind(belas,epl)eras,quibetas,pbetm)
print(nomes}
prime(round(rwultbetas,3})
pl'int(cat('Pai'âlnetros do modelo pm'a est.atística kappa'))
resultgamas<-cbiild(gamas,epgamas,quigamas,pgamas)

print(nomes}
pi'i nt(round(rmultgam

as,5}

)

Rogério R.lls('it.t.oclo Pia(lo
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Programa em Linguagem SAS
pi'oc :illll;

:itrnax::
contype:="S
N=nrou

:

{XI );

P=nco](XI

);

Pl= ilcol(Z} ;
Y] =sh &pe(Q .N ,(K\''2=shape(O:N

l)} ;

,(lC-l))

;

do :i=1 to N by l;
do j=]

Lo {K-l)

by l;

if (YLi,il<=j) then Víji,jl=

l

if('V'ii,2l<=j) then V2ji,jl: l
end
end;
\'r=shape(O

,N ,K) ;

ys=shape(O,N
do :i::l

,K) ;

to N by l;

doj-:i to K by l;
if (Yji,il=j } then Yrji,jl=l
if (Yii:2j=j) then Ysjã.jl=l
end;
elld;

pill-chape(O,N+(K l):iJ;
pn2=shape(O:N+(!<-1)

,1) ;

t.emp::l;

do i::l to N by l;
do j=1

to (K-l>

b} l:

pn ] ttemp,l=Ylli,jl
prl 2jtemp>j=\'

2li,jl ;

temo::tenlp+l;
end;
end;
pr} =(pn

] /' /pn2)

;

X] ] =shape(O,N

#(K-

l>.PJ;

X22=shape(O:N

*(K-]

) :P>

t,enlp l:: l;

tenlp2::1
do w})i]e (telnp]

do i=]

<=N+(]Ç-]

));

to ('!<-1) by l
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X] ] jtempl )j=XI

jtemp2 ,l;

X 22jtemp] ,j=X2jtemp2

:j

teinp [-:temp ]---F] ;
elld ;

temp2::teiTlp2 -+-1;

eild;
Aux=1(K-]

);

Clolada::Aux;
do i=]

to (N-l

} by l;

Coladas(Cola.da//A

ux) ;

end;
Xl]

=(Co]majjX]

X 22=(Co]

X=(X]

] );

aóajjX

l//X22

A ttx]=shape(Q

do i=]

,K-]

to (K-l)

do j=1

22 ) ;

);
,K-l)

;

by l;

to (lt-l}

by l;

if(i<=j) tbenAuxlb;ij::li

end;
end;
Zrs=(sh

ape(l;N

;t)jjZ)

K [Pesos=shape(O,K

;

,K> ;

do i-:l to IK by l;

do j::t to I'( by l;
NÍPesosj],ll =1«i-j

}##2/(K-])##2);

end;
end;

temp::l;
vpesos-chape(O,(lÇ##2}

.1 );

do :i-'l to K by l;
doj:=1

t;o 1< by ll

vpesmjtemp,j=ivlPaasjijj;
temp:=temp-+l;
end;
ga[[[astei)[p=shape(

]Q00 ,P]

]-] , ] )

betastemp=shape(] Q00,(K-] FP }.] );
gm)as=inv({Zrs' )*ZI's)*(Zi's' }#)' 1:il ;
beta.s=inv«X'

)*X)*(X')*pn

l pm'ada

do u:hi]e (qbs(max(betastenlp-beta.s)

l;
}>0.aOO00]

abs(mmx(gan)mt.eJllp-gmilm>}>O,(
Nr[=shape(O,(]<X[2 =shape(O,(K-]

N{5=shape({],{lÇ-l
Frs=shape(0,(1C-l
Fi's= ] ./(i

}+ P},(iÇ-]
{ P):]

] P));

);

j P>,{1<

FP) );

)*N ,lj=

+ exp(-(X*beta.s)

R ogélio Rilscitto
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, ]<-1) ;

F's=shapeÍO,N,K-l

)=

t.emp::ü:

do i::! to INby l;
do j=]

to (l<-1}

by ii

F'rli,jj=Frsjtemp

+j ,l;

F$ii,jj'FrsjN*(K- 1)+ tempo-j
,l;
end;

temp::temp-kK-l;
end;
Pr::chape(O

;N ,l< ) ;

I's=shape(O,N
do j-:l
if(j=1

,K) ;

to 11{ by i;
>then do:

P [ljl=F'rl,jl ;
Psl,jl=Fsl,jl;
end
ellse do;
if (j=1<)

then do;

pl'l:.il=] -nl:j-ll;

Psl,jj=i-Fsl,j-tl;
end;
esse do;

Pi'i,jj=Frj:jl F'i'l:j-ll;
psl,jl=psl,jl-psl,j- ll;
end;
e:rld

end;
rho =shape(a

.K ,l{ };

do i:=1 tol!< by l;

do j-:i t,oK by l;

-hall,jl=s«m({('Y'l'l,il-P.'l,il
)#('\'sl,jl-Psl.jl))/

(sqrt(Prl,il#(l-Prl:il )#Psj:jl#(l Psl,jl))>)/(N-P)

end;
cnd;
hí3=shape(0;P]

+ l:P}

N [4=shape(ü.P]

t ],])i

N [6=shape(0.P]

F],P]-+

Plls=shape(0,N
P \'=sllape(0

PP=shape((],N
Kts=shape(0,N.l

+l);

] ];

.l ) ;
,N ,l ) ;

:] );
);

[Çl-s=(exp(Zrs#gan)mb ] )/{ ] + exp(Zrs+gamas});
do j:=1 t.o N ])}: ].;
temp ]--:(} ;

tempo::O;
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to ]l< by l;

do i--:l t.o 1{ bv l!:
tempo =temp] + i\rPesosb,rl

#Prji,jj#:Psji,rl

tenip2=temp2 FXIPesosjj,rl #\'rÍi,jj#:YsLi,rl
end;
end;

PYji,l=temp2i

PPji,j=templi
P[rsji,j=Krsji,l#(]

-PPji,l)

FPPji,li

end;

a[go=2#exp(Zrs+gamas)/(]texp(Zrs+gamas)};
do i::l to IN by ll;
't'ir=shape(0:K-]:] );
Xir=shape(O

.K-l,P)

;

\'is=sh ape(O,K- ] ,] >;
Xis=sh

ape(O,K-]

,P) ;

t,empa::l;
do j=i

to (K

\'irjtempl

1) by l;
,j=Y

tÍi,jl;

Xirjtemp] ,j-Xtji,l;
Yisjtenlpl ,j=Y2ji,jl;
Xisjtemp] ,j=X2ji,li
tempo-::telnpl+l;
end;

\'irs=('t'ir//'\'is);
Xi=((Anal

jXir)//(AuxjjX

is) ):

Firs=shape(0,2*(K-l),l

);

[i'irs=] /'(] } exp((Xi*betas)))=
A adia.g(Fil-s#(l-Fii-s)}

:

Pir=s1lape(O,(1<-1) .} };
Pis=shape(O,(K-

l ) ,l) ;

(to j=i

by l;

t.o (lÇ-l)

if (j :::] ) then do:
}'ii'Ü

,j=Firsjj

Pisjj:j=Fii'sÍj+

,l;

K-l

,l;

e1ld

esse do
PirÍj,l =Firsjj ,l-Fimij-] ,l ;

P islj,l=1?il'slj+K- l ,j-Firslj-l+l<-1.l ;
end
el'ld

Vp!'=dã ag(Pãr )-Pii'+ (Pi i'' );

\rps=diag(Pis)

Pisa(Pis:);

\:pi's-chape(O:]{ ] ,lÇ-ll;
cjo j=1 to (!Ç- 1) by l;

do r=} to (K-]) by ];
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Vprsjj;i'j=rhojj,rl

#sqrt(PTÍi:jl

# { ] - Prji,jl)#PsjiJ'l

#(]

Psji ,rl ));

end
endi
\,'m =Aux

*Vpr*(Auxl');

\resma ux]*Vps+(Att x] ') ;

vers=Aux] #Vprs+(Aux]') ;
Ve=((Verá

l Vens)//«Vens')l

l Ves } ) ;

W=inv(\ze);
AX-i::A+Xi;
Nr[=ÀE] } ({AX])')#\v+AXi;
N12=Nt2

}«AXiy)#\V4'(Yii's-Fins);

N[5=Xíõ+«AXiy)ã'W+(Yirs-Fins)4'«Yirs-Fim>')#W+AXi:

temo-l;

L=sbape(O,]Í##2,]

};

Pjk=shape(0:K##2,1);

doj-:l to K by l;
do r::]. to K by l;
Ljtemp ,l"Yrli,jl#Ysji,rj;
Pjkjtemp,I'Prji,jj#Psji,rl +rhojj,rj#sqrt(Prji,jl#(l Prji,jl)#Psji.rl#(t-Psji,rl))
temp::temp-+l
end;
end;

vis::(\ pesos'J+(diag( Pjk)- Pj k+(Pjk'))+vpesos;
Deltars=(Zrsji,i')#(algoji

h[3=X13

#

,l #( 1- algo li,l)#(i-PP

ii,l» ;

])e]tms+inv(vrsJ+(De]tars:);

N [4=N{4 +Dejtm-s+inv(

\ rs):'(PYji

;j-P]rsji,j ) ;

N[6=Àí6+De]tars*inv(vrsJ*(]'Y ]i,j-P]rsji,] )*«PY li,l P]rsji,l }' }+i!)v(vrs)*(Deltars');
end;

betastemp::belas;
betas=betastemp+inv(Àll

} N[2;

gamastemp=galna.s;

gamas=gammtemp-inv(À.í3) N[41
print "Passo: "parada;

print(bet.as);
print(gammll

parada::parada+l;
if(parada=ãtnla.x)thenp!'Ínt " Algoritino não coílvergi\t
n

if (paiada<itmax} ther] pri[[t " Algo!'itmo corri'ergiu cona sucesso:
~'etaux] =sha.pe(]

,K- ] +P,] );

vetaux2=s]]

,P]

if (cora't)pe="
epbetas=(

ape(]

BÀE"

+-],]

) then

sqrt(dias(i

epgaillas=(sqrt(dias(inv(R

);

do;
tlv(À]]

) ) } )#vetaux

]

[3) } >)* \ et tlx2

endi
esse do

R.ogét'ioRllscit.t.odo Prado

IÀ.'Í E:-USP

\'modela.gem

do Cloeficiente l<appa Ponderado
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)#À15+inv(h]]
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;

epgamas=(sqrt(dias(in\-(X[3)#hl( iliv(h{3} }))+veta.ux2
end
quibetas=1)etas##:2/epbeta.s##:21
pbetqs=

1-probctli(quibetas;l}

;

quãgamas=gamas#:#2/epgamas##:2;
pgalna.s=1-probchi(quigarnas,]

);

head:: {Efect. St.dJ:rroi' Chi-square P \íaitlet;
rows = ' Parametet'l'

: 'Paralneter30 ';

rowsl:: 'lntetcept I':'lllterceptlO'
resultbetas=(

betasjjepbetmi

;

lq uibetasl lpbetas> ;

mattiib resultbet;as
rowname=(ro-«'s] li :(K-] )l //rows li: PI }

colllame=(head)
laje!::Í"

Ajuste

dos para-metros

do modelo

m ultinomial"

}

:$ormat=--7-5;

resultgamas::(gamml

lcpgamasl jquigam asl ipgamas} ;

mattrib resultgunas
ro'~'nan]e=(rows] l] : } l//rowsl] :Pil)
colname=(head}
label=1" Aj êste dos parâmetros do modelo para e:star,ística }mppa

}

formar::T.$;
pi'int

[-esultbeta.s;

pr:int :resultgama.s:

quit
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Apêndice C

Dados Utilizados no Problema Prático
Aferição l

Aferição 2

2

2

2

2

]

Técnica Especializaçãol Especialização 2
l

l

]

0

l

0

l

2

3

0

3

3

0

()

]

l

]

l
]

}
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Aferição l Aferição 2 Técnica Especializaçãol Especialização 2
2

l

]

2

2

0

2

3

0

2

2

0

2

2

0

3

3

l

l

0

l

0

]

2

2
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l

]

l

l

]

]

l

]

l
]

l
l

{X{E-USP

).lodelagerr} do Coeficiente

58

E<a.ppa. Pondera.do

Aferição l Aferição 2

Técrlica Especialização l
{)

Especialização
l

0

2

2

2

2

0

2

3

0

l

2

2

0

0

l

l

l

0

0

l

2

3

l

]

l

2

2

2
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l

2

]

]

]
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Aferição l Aferição 2
l

Técnica Especializaçãol Especialização 2

!

2

3

3

2

2

l

2

2

]

3

3

2

]

2
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l

!

}

l
!

l

l
]

l

0

l

0

!
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